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Œwiebodzickie zegary
Ciekawy egzemplarz zegara z oko³o 1880
roku. Kowalstwo rêczne. Zegar prawdopodobnie
wisia³ w pa³acowych wnêtrzach. Obudowa wykonana jest z ¿eliwa z³oconego, na dole g³owa lwa z
ber³em, motywy roœlinne, szyszki, liœcie. Po œrodku
prawdopodobnie
powinien byæ jeszcze termometr. Po
lewej stronie jest
barometr z bia³¹
tarcz¹, po prawej
nakrêcany zegar
równie¿ z bia³¹
tarcz¹. Zegar jest z
ty³u sygnowany
Gustav Becker.
Wysokoœæ doœæ
ciê¿kiej obudowy 40cm, szerokoœæ 36,5cm, gruboœæ
10cm. Zegar i barometr maj¹ mosiê¿ne obramowania, œrednica zegarów 11cm.

Podpisanie aktu partnerstwa miast
do tekstu na stronie 5
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URZÊDOWE STATYSTYKI
649 urodzeñ, 280 zgonów i 117 ma³¿eñstw
zarejestrowa³ w 2004 roku Urz¹d Stanu Cywilnego
w Œwiebodzicach. Tak wysoka liczba urodzin nie
oznacza niestety, i¿ wzros³a liczba najm³odszych
mieszkañców miasta. To wynik tego, i¿ œwiebodzicki szpital obs³uguje miejscowoœci oœcienne, w tym
Strzegom czy Dobromierz, a doskona³a opinia o œwiebodzickim oddziale po³o¿niczym przyci¹ga tu tak¿e
przysz³e mamy z Wa³brzycha czy Œwidnicy.
Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e przez ca³y rok USC
zarejestrowa³ 139 oœwiadczeñ o uznaniu dziecka pozama³¿eñskiego. Oznacza to, ¿e co pi¹te dziecko rodzi siê w wolnym zwi¹zku.
Do mi³ych uroczystoœci, organizowanych
przez USC, nale¿a³y z pewnoœci¹ jubileusze. Odby³o siê 5 takich: cztery z okazji 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego i jedna 25-lecia. W przypadku Z³otych
Ma³¿eñstw przedstawiciele w³adz miasta wrêczyli
ma³¿onkom odznaczenia, przyznane przez prezydenta Aleksandra Kwaœniewskiego. USC wyda³ tak¿e 124
decyzji administracyjnych dotycz¹cych: transkrypcji aktów zagranicznych - 43, sprostowañ i uzupe³nieñ aktów - 76, skrócenia terminu oczekiwania na
œlub - 3. Wydano 22 zaœwiadczenia o zdolnoœci prawnej do zawarcia ma³¿eñstwa za granic¹ i 53 zaœwiadczenia o braku przeszkód do zawarcia œlubu konkordatowego. Przyjêto tak¿e od 93 par zapewnienia
przedœlubne do zwi¹zków cywilnych i konkordatowych.
Niestety, smutno wygl¹da statystyka rozwodowa w stosunku do statystyki nowo zawartych ma³¿eñstw. W Œwiebodzicach rozwiod³o siê w ubieg³ym
roku a¿ 68 par, 4 zdecydowa³y o separacji.
Urz¹d Stanu Cywilnego wys³a³ 1740 informacji i zawiadomieñ o zaistnia³ych zmianach w aktach do innych Urzêdów Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludnoœci na terenie ca³ego kraju. Wydano ³¹cznie
8260 odpisów skróconych i zupe³nych akt, bêd¹cych
w archiwum USC.
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¿adnego, lecz w koñcu r. 1882 zamianowa³o na profesora zwyczajnego i dyrektora kliniki chirurgicznej
Mikulicza, który siê o to stara³ usilnie, zalecany i popierany skutecznie przez Billrotha.
Czyni¹c zabiegi o katedrê w Krakowie, Mikulicz, pisuj¹cy dot¹d wy³¹cznie po niemiecku, w r.
1881 poraz pierwszy w „Przegl¹dzie Lekarskim” (Nr
37 do 45) og³osi³ pracê po polsku „O u¿yciu jodoformu w leczeniu ran”, bêd¹c¹ przeróbk¹ rozprawki
przedtym ju¿ po niemiecku drukowanej. Odt¹d, tak
d³ugo, jak pozostawa³ w Krakowie, pisywa³ po polsku rzeczy drobniejsze, og³aszaj¹c je w „Przegl¹dzie
Lekarskim” krakowskim, w „Gazecie Lekarskiej”
warszawskiej i w „Sprawozdaniach Akademii Umiejêtnoœci” w Krakowie. Najwa¿niejsz¹ z prac tych, jest:
„Przyczynek do nauki o leczeniu ran”. (Kraków
1884; w 8-e str. 42 i 2 kl. ul.; odbicie os. z „Przegl.
lek.”); prawie wszystkie, albo przedtym, albo potym,
bywa³y te¿ og³aszane po niemiecku.
Podczas lat piêciu zajmowania katedry w
Krakowie, Mikulicz, chocia¿ s³usznie uznawany by³
za chirurga bardzo dzielnego, jako te¿ i za dobrego
przewodnika klinicznego, nie umia³ sobie zjednaæ ani
przychylnoœci kolegów, profesorów, ani mi³oœci
uczniów i sam te¿ nie czu³ siê swobodnym w otoczeniu, z którym w³aœciwie, oprócz znajomoœci jêzyka,
doœæ powierzchownej, nic go nie ³¹czy³o. Gdy wiêc
zdarzy³a siê sposobnoœæ po temu, pod¹¿y³ tam gdzie
go wiêcej serce ci¹gnê³o i w r. 1887, przyj¹³ ofiarowan¹ sobie katedrê zwyczajn¹ w Królewcu, a doszed³ tam szybko do wziêtoœci wielkiej, jako operator rzeczywiœcie bardzo zrêczny i szczêœliwy. Znajomoœæ jêzyka polskiego, wydoskonalona w Krakowie,
i tam mu siê przydawa³a wobec licznych chorych
przybywaj¹cych do niego z Litwy pobliskiej.
Pomimo, ¿e mu siê wiod³o bardzo dobrze,
Mikulicz w Królewcu nie d³ugo pozosta³, pragn¹c
dla siebie pola dzia³ania szerszego; wiêc te¿ skwapliwie przyj¹³ zaproszenie na katedrê chirurgiczn¹
do Wroc³awia, gdzie od r. 1890 do œmierci przedwczesnej by³ czynny. Umar³ tam¿e d. 16. czerwca
br., rozchorowawszy siê ciê¿ko na dur brzuszny.
W roku 1894 zaprasza³ go do siebie wydzia³
lekarski uniwersytetu Strasburskiego, ale Mikulicz
zaprosin tych nie przyj¹³, licz¹c podobno na to, ¿e
otrzyma w Wiedniu katedrê po zmar³ym w tym¿e roku
mistrzu swym Billrocie, ta nadzieja zawiod³a go jednak.
Mikulicz nale¿a³ niew¹tpliwie, nie tylko jako
wykonawca, ale tak¿e jako: pracownik na niwie nauki chirurgicznej do najwybitniejszych chirurgów
europejskich, a sam przyczyni³ siê niema³o do rozwoju pomyœlnego i postêpu nauki oraz sztuki chirurgicznej. Klinika jego wroc³awska, urz¹dzona wybornie, kierowana umiejêtnie i starannie, za wzór mog³a

(wspomnienie poœmiertne)
Stratê bolesn¹ ponios³a niedawno chirurgia,
zw³aszcza niemiecka, przez œmieræ niespodzian¹ jednego z swych bardzo wybitnych reprezentantów,
obchodz¹cego i nas bli¿ej nieco, poniewa¿ lat kilka
by³ tak¿e profesorem uniwersytetu Jagielloñskiego
w Krakowie, zanim stan¹³ ostatecznie w szeregach
chirurgów niemieckich. Dlatego te¿ nale¿y mu siê tu
kilka s³ów wspomnienia, tymbardziej, ¿e jako chirurg dla ga³êzi sztuki lekarskiej, przez siebie umi³owanej, po³o¿y³ zas³ugi pokaŸne i godne uznania wielkiego.
Jan von Mikulicz-Radecki urodzi³ siê w Czerniowcach na Bukowinie w dniu 16 maja r.1830, jako
syn c. k. urzêdnika austryackiego, Andrzeja Mikulicza, wówczas sekretarza izby handlowej tamtejszej.
Do szkó³ uczêszcza³ naprzód w mieœcie rodzinnym,
nastêpnie w Wiedniu i Pradze Czeskiej, Nagv Szebenie (Hermannstadt w Siedmiogrodzie) na koniec w
Celowcu (Klagenfurt), gdzie w r. 1869 uzyska³ œwiadectwa dojrza³oœci. Bezpoœrednio po ukoñczeniu
szkó³ uda³ siê do Wiednia i zapisa³ siê do wydzia³u
lekarskiego w uniwersytecie tamtejszym. Uczy³ siê
pilnie i z zapa³em, a ¿e przytym posiada³ i zdolnoœci
zasób, czyni³ postêpy widoczne, jednaj¹ce mu wzglêdy profesorów.
W marcu r. 1875 osi¹gn¹³ dyplom doktorski,
a poniewa¿ jako student okazywa³ ju¿ zami³owanie
wielkie do chirurgii, wiêc niebawem zosta³ przyjêty
do kliniki chirurgicznej wiedeñskiej, jako t. zw Operationszó gling, a ¿e odznacza³ siê zarówno gorliwoœci¹, jak i zrêcznoœci¹ w wykonywaniu zabiegów
chirurgicznych, zosta³ w r. 1878 asystentem profesora Billrotha, który go polubi³ i popiera³. W roku
nastêpnym wyjecha³ z Wiednia na pó³ roku, aby zwiedziæ znakomitsze kliniki chirurgiczne w Niemczech
i Anglii; zabawi³ te¿ kilka tygodni w Pary¿u.
Powróciwszy do stolicy naddunajskiej, w lutym r. 1880 otrzyma³ prawo wyk³adania (veniam legendi), jako docent prywatny chirurgii. Z koñcem r.
1881 opuœci³ posadê asystenta i obj¹³ oddzia³ osobny polikliniki chirurgicznej. Od r. 1876 og³osi³ te¿
szereg prac chirurgicznych w pismach wiedeñskich
i berliñskich i przez nie zwróci³ na siê uwagê, jako
chirurg wiele obiecuj¹cy.
Gdy po œmierci profesora Bryka (zm. d.16
lipca r. 1881) osierocon¹ zosta³a katedra chirurgii w
Krakowie, wydzia³ lekarski tamtejszy powierzy³ tymczasowo kierownictwo kliniki A. Obaliñskiemu i rozpocz¹³ starania o wyszukanie nastêpcy po Bryku;
mniemano wtedy powszechnie, ¿e zostanie nim Obaliñski; sta³o siê jednak inaczej.
Z liczby wskazanych przez wydzia³ lekarski kandydatów ministeryum oœwiaty w Wiedniu nie wybra³o
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Historia powstania i rozwoju
Dolnoœl¹skich Zak³adów Przemys³u
Cukierniczego „Œnie¿ka”
w Œwiebodzicach

tona¿u 195 ton. W chwili obecnej produkujemy oko³o 30 asortymentów, a ³¹czn¹ iloœæ produkcji w br.
przewidujemy na 4.343 tony.
Spoœród wa¿niejszych zrealizowanych zadañ
inwestycyjnych na uwagê zas³uguj¹:
a) budowa w latach piêædziesi¹tych magazynów surowców w bezpoœrednim s¹siedztwie budynku produkcyjnego,
b) wybudowanie w 1972 roku nowej kot³owni,
c) realizacja budynku warsztatowo – socjalnego w latach 1973-74.
Zak³ad jest systematycznie modernizowany, a w szczególnoœci oddzia³
produkcji czekolady, gdzie wymieniono gruntownie park maszynowy
i doprowadzono do pe³nej mechanizacji na tym oddziale.
Dyrektorem przedsiêbiorstwa jest mgr Stanis³aw Filipecki, który w przemyœle cukierniczym pracuje od 1946 roku, a na stanowisku dyrektora od
1948 roku. Mgr Stanis³aw Filipecki jest g³ównym inicjatorem wdra¿ania postêpu technicznego i mechanizacji procesu produkcji w przedsiêbiorstwie. Realizacja w tym zakresie sprawi³a, ¿e zacofany pod
wzglêdem technicznym zak³ad, w chwili obecnej jest
jednym z czo³owych w przemyœle. Kierowana przez
dyrektora Filipeckiego Fabryka zajmowa³a kilkakrotnie pierwsze miejsce we wspó³zawodnictwie miêdzyzak³adowym. Zorganizowa³ i sprawnie przeprowadzi³ po³¹czenie fabryk „Œnie¿ka” w Œwiebodzicach i
„Sobótka” we Wroc³awiu w jedno przedsiêbiorstwo,
które uzyska³o w roku 1967 i 1976 I miejsce i Sztandar we wspó³zawodnictwie miêdzyzak³adowym.
Dyrektor Filipecki jest cz³onkiem PZPR od 1946 roku.
Jest czynnym i aktywnym dzia³aczem gospodarczym
i politycznym na terenie przedsiêbiorstwa i miasta.
Zastêpc¹ Dyrektora d/s Technicznych jest mgr
in¿. Konrad Panek zatrudniony w przedsiêbiorstwie
od 1949 roku pocz¹tkowo jako kierownik produkcji, a od 1967 roku sprawuje funkcjê dyrektora d/s
technicznych. Jest on inicjatorem wielu koncepcji modernizacji zak³adu, które konsekwentnie realizowa³.
Zastêpc¹ Dyrektora d/s Administracyjno –
Handlowych jest mgr Edward Kamiñski, który pra-

(tekst z roku 1982)
Przekszta³cona ze starej garbarni przed 1939
rokiem „Hochwald Schokoladen Fabrik” Franza
Scholza produkowa³a galanteriê oblewan¹ i formowan¹ w bardzo niewielkich iloœciach.
Podczas wojny fabryka na skutek
braku surowców zamieniona zosta³a na
zak³ad monta¿owy radiostacji wojskowych.
W latach 1945-46 produkowa³a sztuczny miód. Jesieni¹ 1946 r.
rozpoczêto produkcjê czekolady i galanterii oblewanej. Do koñca 1946 r. wyprodukowano 51 ton wyrobów.
Rok 1947 – okres pe³nej planowanej pracy
fabryki. Produkowano wówczas czekoladê tward¹ w
dwu asortymentach oraz galanteriê oblewan¹ w czterech asortymentach.
Lata 1947-57 – okres sukcesywnego podnoszenia iloœci i jakoœci produkcji. W latach tych rozszerzono asortyment galanterii oblewanej i wymieniono w 50% stary park maszynowy.
Od 1957 roku rozpoczyna siê okres mechanizacji Fabryki Czekolady „Œnie¿ka” w Œwiebodzicach. W pierwszej fazie zmechanizowany zostaje
transport surowców na dzia³y produkcyjne – wynikiem czego by³o wyeliminowanie 50% prac rêcznych.
W roku 1964 nastêpuje pe³na mechanizacja
prac na dziale produkcji cukierków czekoladowanych. Pracê 50 pakowaczek rêcznych zastêpuje 5
automatów do zawijania cukierków.
Najwiêkszym osi¹gniêciem zak³adu by³o
po³¹czenie od 1 kwietnia 1967 r. Fabryki Czekolada
„Œnie¿ka” w Œwiebodzicach z Fabryk¹ Pieczywa
Cukierniczego „Sobótka” we Wroc³awiu. w jedno
dwuzak³adowe przedsiêbiorstwo pod nazw¹ Dolnoœl¹skie Zak³ady Przemys³u Cukierniczego z siedzib¹
w Œwiebodzicach.
Umieszczenie dyrekcji i siedziby przedsiêbiorstwa w Œwiebodzicach by³o wyrazem uznania ze
strony w³adz nadrzêdnych dla wysokiego poziomu
technicznego i organizacyjnego zak³adu.
Od roku 1947 do chwili obecnej nie zmieni³
siê profil produkcji podstawowych grup wyrobów.
Produkujemy czekoladê i cukierki czekoladowane.
Dziêki mechanizacji i automatyzacji urz¹dzeñ produkcyjnych oraz usprawnienia procesu technologicznego na przestrzeni lat zmieni³ siê znacznie asortyment jak i iloœæ produkowanych wyrobów. W roku
1947 produkowaliœmy 6 asortymentów o ³¹cznym

3

Posiadamy sta³y oœrodek wypoczynku w
Dziwnówku na 240 miejsc, oprócz tego przedsiêbiorstwo czyni starania o otrzymanie skierowañ z FWP
oraz zakupuje w Oœrodkach w³asnych innych zak³adów pracy. Stosuje siê równie¿ wymianê skierowañ
wczasowych z innymi zak³adami pracy.
Przedsiêbiorstwo nie posiada ¿³obka ani
przedszkola i dlatego stosuje siê dop³aty do utrzymania dzieci naszych pracowników w obcych ¿³obkach i przedszkolach – jest to równie¿ jedna z form
pomocy pracownikom.
¯ywienie zbiorowe organizowane jest systemem zleconym na podstawie umowy zawartej z
WSS-em.
W 1974 roku wybudowany zosta³ budynek
warsztatowo – socjalny, w którym umieszczono nowoczesne szatnie, umywalki, salê œniadañ i gabinet
lekarski.

cuje w przedsiêbiorstwie od 1956 roku, pocz¹tkowo
na stanowisku kierownika dzia³u planowania, a od
1967 roku na stanowisku obecnie zajmowanym.
A oto sylwetki innych zas³u¿onych pracowników zak³adu:
Ma³gorzata Waliszewska, zatrudniona w zak³adzie od
1953 roku na stanowisku dra¿etkarza, a nastêpnie
na stanowisku brygadzisty. Od 1973 roku pe³ni funkcjê I Sekretarza POP.
Stefan Lewandowski, zatrudniony w zak³adzie od 1
wrzeœnia 1950 roku, pocz¹tkowo na stanowisku ksiêgowego, a od 1974 r. na stanowisku inspektora d/s
wojskowych. Pe³ni funkcjê Spo³ecznego Inspektora
Pracy.
Stanis³aw Dorabia³a – zatrudniony od 15 czerwca
1947 roku jako palacz kot³owy.
Zofia Tomczyk – zatrudniona od 10 maja 1950 roku.
Józef Haluszka – zatrudniony od 1950 roku w charakterze pracownika fizycznego.
Antoni Kalafut – pracuje w zak³adzie od 1947 roku,
pocz¹tkowo jako kasjer, a od roku 1955 do chwili
obecnej zajmuje stanowisko g³ównego ksiêgowego.
W dzia³alnoœci socjalnej Fabryki najwiêcej
uwagi przywi¹zuje siê do organizowania wypoczynku dla pracowników i ich rodzin. Wydatki na wczasy pracownicze w ogólnych kosztach dzia³alnoœci
stanowi¹ 39%, natomiast koszty zwi¹zane z organizowaniem wypoczynku dla dzieci – stanowi¹ 11%.
W ka¿dym roku nastêpowa³a poprawa w iloœci korzystaj¹cych z wczasów. W roku 1976 w tej
formie œwiadczeñ wzrost us³ug by³ najwy¿szy i zapotrzebowanie zosta³o zrealizowane w 100%.
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cd. ze strony 2
byæ stawiana, zastêp zaœ uczniów licznych, z których niejeden ju¿ dziœ tak¿e zajmuje katedrê uniwersyteck¹, pochlebnie œwiadczy o dzia³alnoœci jego profesorskiej.
Mikulicz pracowa³ g³ównie nad antyseptyk¹
i aseptyk¹, posuwaj¹c siê nieraz w kierunku tym a¿
do drobiazgowoœci ostatecznej, w Niemczech g³ównie uprawianej. Dalej, obok Mosetiga - Morohofa by³
najgorliwszym krzewicielem u¿ywania opatrunków
jodoformowych do chirurgii brzusznej, zw³aszcza
¿o³¹dka i kiszek, wprowadzi³ niema³o ulepszeñ operacyjnych. Jego wynalazkiem jest sposób nowy badania prze³yku (Oesopha goskopia); istnienie swe zawdziêcza mu te¿ ulepszenie niejedno leczenia chirurgicznego chorób stawów i koœci, zas³u¿y³ siê równie¿ oko³o wydoskonalenia ró¿nych operacyi ginekologicznych, jako te¿ ulepszy³ operowanie wola; na
koniec by³ bardzo bieg³ym i pomys³owym wykonawc¹ operacyi plastycznych. W ogóle przyznaæ mu
trzeba, ¿e po ca³ym obszarze wiedzy i umiejêtnoœci
chirurgicznej umia³ obracaæ siê swobodnie i z po¿ytkiem, zarówno dla chorych, jak i dla nauki samej.
Pomimo zajêæ profesorskich i wziêtoœci wielkiej, tak¿e niema³o czasu zabieraj¹cej, Mikulicz do
pióra siê nie leni³, o czem œwiadczy wielka iloœæ prac
mniejszych i monografii og³oszonych po niemiecku
w pismach: „Archiv fur klinische Chirurgie”, „Beitrage zur klin. Chirurgie“, „Archiv für Anat. u. Physiologie“, „Wiener med. Wochenschrift“, „Berliner
klin. Wochenschrift“, „Deutsche med. Wochenschr.“,
„Centralblatt fur Chirurgie“, „Klinisches Jahrbuch“ i
„Mittheilungen aus den Grenzgebieten der Med. u.
Chirurgie”; wydawnictwo na koñcu wymienione za-

4

³o¿y³ wspólnie z Naunynem w r. 1896. Po angielsku
wydrukowa³ rzeczy kilka w „Twentieth Century”
(New York); o pracach jego polskich by³a ju¿ mowa
powy¿ej. Oprócz tego przy³o¿y³ siê do nastêpuj¹cych
wydawnictw wiêkszych; „Atlas der Krankheiten der
Mund und Rachenhöhle (Berlin 1891; wspólnie z P.
Michelsonem); „Die Krankheiten des Mundes” (Jena
1898; wspólnie z uczniem swym prof. Kümmelem);
wspólnie z Bergmannem i Brunsem opracowa³
„Handbuch der praktischen Chirurgie” (Stuttgard
1903, wyd. 2-gie), na koniec z Tomasczewskim
„0rthopädische Gymnastik gegen Rückgratsverkrümmungen und schlechte Körperhaltung” (Jena
1902; wyd. 2-ie tam¿e 1904).
Mikulicz by³ miêdzy innemi doktorem
honorowym prawa uniwersytetu edynburskiego;
cz³onkiem korespondentem stowarzyszenia „Societe
de Chirurgie” w Pary¿u; cz³onkiem honorowym
Akademii medycznej tam¿e; Ces. Tow. lekarskiego
w Wilnie; Tow. lek. w Czerniowcach; prezesem Tow.
lekarskiego we Wroc³awiu. Rz¹d berliñski
nagradzaj¹c skwapliwe jego s³u¿enie nauce
niemieckiej, obdarzy³ go kilku orderami, mianowa³
tajnym radc¹ zdrowia (Geheimer Medicinalrat) ,
nakoniec zaszczyci³ go przed kilku laty szlachectwem
dziedzicznym, pruskim, pozwalaj¹c do nazwiska
Mikulicz, przyczepiæ dodatek „Radecki”.

œci w szkole uczy³o siê 56 uczniów. Praca w szkole
nie by³a ³atwa. Nauczyciele i uczniowie borykali siê
z ró¿nymi trudnoœciami. Klasy by³y ciasne, a i
uczniów przybywa³o. W 1966 roku po¿ar zniszczy³
czêœæ budynku. Dziêki wszechstronnej pomocy œwiebodzickich zak³adów pracy uda³o siê zlikwidowaæ
nastêpstwa po¿aru. W latach nastêpnych szko³a zosta³a przebudowana. Powiêkszono klasy lekcyjne i
ci¹gi komunikacyjne. W 1984 roku decyzj¹ kuratora nadano imiê Janusza Korczaka i sztandar.
Z okazji 50-lecia w Sali kinowej w Œwiebodzicach odby³a siê uroczysta akademia, na któr¹ przybyli dawni wychowankowie tej szko³y. Dzieci „z
czwórki”. przygotowa³y program artystyczny. By³y
kwiaty i ¿yczenia dla nauczycieli i najstarszych wychowanków. W uroczystoœci uczestniczy³ wiceburmistrz Œwiebodzic, przedstawiciele w³adz samorz¹dowych i zak³adów pracy. Znaczn¹ pomoc szko³a
otrzymuje od œwiebodzickich zak³adów m. in. od
„Predom – Teremet-u” i „Œnie¿ki”.
Najstarszym sta¿em wœród nauczycieli mo¿e
pochwaliæ siê Irena Tadeuszak i Zdzis³awa Ochnik.
Obie panie pracuj¹ ju¿ 25 lat.
Dyrektorem szko³y jest El¿bieta Muzyka. W
szkole obecnie uczy siê 402 uczniów i pracuje 16
nauczycieli. W tym roku podjêto decyzjê o budowie
przy szkole Sali gimnastycznej. Do tej pory dzieci
na godzinê lekcyjn¹ wuefu musia³y chodziæ 1,5 km.

Dr med. Józef Peszke.
Œwiebodzice w Europie. (Gazeta Wroc³awska)
Burmistrz niemieckiego miasta Waldbrol
Monika Hofer zaskoczy³a zebranych w Sali Maksymiliana w zamku Ksi¹¿, kiedy po polsku powita³a
goœci i zaczê³a mówiæ o wspó³pracy ze Œwiebodzicami. W miniony wtorek dosz³o bowiem do podpisania umowy partnerskiej pomiêdzy Œwiebodzicami
i Waldbrol, miasta w Nadrenii-Westfalii. Kontakty
miêdzy miastami trwaj¹ ju¿ trzy lata, grupy radnych,
sportowców i zespo³ów kulturalnych odwiedza³y siê
nawzajem i teraz nadszed³ czas podpisania umowy.
Umowê podpisali: ze strony niemieckiej – burmistrz
Monika Hofer i dyrektor miasta Lorenz Perec, a ze
strony polskiej – burmistrz Jan Wysoczañski i przewodnicz¹cy RM Stanis³aw Szelewa.
Burmistrz Wysoczañski w swoim wyst¹pieniu przypomnia³ historiê wzajemnych kontaktów,
wspomnia³ te¿ o pomocy niemieckiego partnera przy
uzyskaniu przez Œwiebodzice pomocy finansowej z
Fundacji Polsko-Niemieckiej na budowê zbiornika
w Dobromierzu. (zdj. z podpisanaia aktu na str. 1)

Artyku³ ten ukaza³ siê w numerze 7 czasopisma „Krytyka
lekarska” datowanym: Dnia 1 lipca (18 czerwca) 1905 r.
Dok³adny przedruk – zachowano oryginaln¹ pisowniê.

Wycinki
ze starych gazet
W³asne 1996
Œwiebodzice. Szko³a z XIX wieku. (Gazeta Wroc³awska)
Historia Szko³y Podstawowej nr 4 w Œwiebodzicach w dzielnicy Pe³cznica siêga roku 1891, kiedy to z ogólnej fundacji gminy zosta³a za³o¿ona szko³a ewangelicka.
W 1945 roku, zdewastowany podczas wojny, budynek przejê³y w³adze polskie, przeznaczaj¹c
go na szko³ê. Inauguracja roku szkolnego nast¹pi³a
1 wrzeœnia 1946 roku. W pierwszym roku dzia³alno-

„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.
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
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