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Wycinki
ze starych gazet

Cyryla Ratajskiego

Chronologia dzie jów

2004
19 wrzeœnia na Stadionie Sportowym OSIR-

u mieszkañcy miasta œwiêtowali obchody 725-lecia
uzyskania praw miejskich przez Œwiebodzice.
Uroczysta inauguracja tego wa¿nego historycznie
wydarzenia rozpoczê³a siê tu¿ po godzinie 14-tej
Polow¹ Msz¹ Œwiêt¹ w intencji Miasta, odprawion¹
przez Jego Eminencjê ks. biskupa Ordynariusza
Œwidnickiego prof. Ignacego Deca. Mszê koncele-
browali ksiê¿a parafii œwiebodzickich. 

3 wrzeœnia uroczyœcie otwarto najwiêksz¹ w
ostatnich latach inwestycjê w Œwiebodzicach – kryt¹
p³ywalniê. Uroczystoœci poœwiêcenia obiektu doko-
na³ sam biskup Diecezji Œwidnickiej prof. Ignacy Dec.
Przygotowano basen
sportowy o d³ugoœci 25
m i szerokoœci 12,5 m,
co pozwoli na przepro-
wadzanie zawodów.
Brodzik z temperatur¹
wody +30 st. C uatrak-
cyjniony zosta³ przez
system instalacji do ma-
sa¿u wodnego i powietrznego. Dla maluchów przy-
gotowano brodzik z wod¹ o temperaturze wody +32
st. C. Prócz tego jest szeœcioosobowa wanna do hy-
dromasa¿u i dwie sauny – fiñska i parowa. I oczywi-
œcie zje¿d¿alnia o d³ugoœci 60 m. Dla dzieci przygo-
towano mini zje¿d¿alniê, zamontowan¹ bezpoœred-
nio przy brodziku.

Kilka tygodni temu zakoñczy³ siê remont
chodników przy ulicy Ofiar Oœwiêcimskich. 1400 m2

nowej nawierzchni z kostki betonowej kosztowa³o
miasto oko³o 175 tysiêcy z³otych.

Od czerwca do paŸdziernika trwa³ remont ko-
œcio³a pw. œw. Miko³aja. Prze³o¿ono dachówki i od-
nowiono wnêtrze œwi¹tyni.

1994
Makabra w Œwiebodzicach. (Tygodnik Wa³brzyski
z dat¹ 2-9 maja)

Leniwe, s³oneczne popo³udnie w Œwiebodzi-
cach, a ludzie wyg³aszaj¹ najgorsze ¿yczenia. Szko-
da, ¿e go od razu nie zabili, mówi¹. Jeszcze wyœl¹
gnoja do Stronia, zrobi¹ z niego wariata i wypuszcz¹.
Najlepsza by³aby publiczna egzekucja – w rynku zbo-
czeñca powiesiæ! Powinien dostaæ do¿ywocie, ¿eby
go wspó³wiêŸniowie systematycznie wykañczali. Ja
bym go powiesi³ w lesie i podpali³! Wykonaæ na by-
dlaku taki sam wyrok jaki wykona³ na dziecku. Ja
bym go chêtnie zabi³a w³asnymi rêkami! Odci¹æ mu
nogê, niech na oczach ludzkich wykrwawi siê i zdech-
nie!

Gdy dochodzi do ostrej m³ócki miêdzy szu-
mowinami, niektórzy wol¹ o tym nawet nie wiedzieæ.
Pies drapa³ drania, o jednego mniej! Ale gdy zostaje
zamordowana z bestialskim okrucieñstwem ma³a
dziewczynka, jak gdyby ca³e miasto zosta³o zranio-
ne i pa³a ¿¹dz¹ zemsty.

Od prokuratora Piotra Dutkowskiego, po-
wœci¹gliwego na tym etapie œledztwa, dowiedzieli-
œmy siê, ¿e 6-letnia Basia wysz³a z domu rankiem 20
kwietnia. Tylko na chwilê, bo nie jad³a jeszcze œnia-
dania. I zniknê³a. Niebawem ca³a rodzina prowadzi-
³a gor¹czkowe poszukiwania a¿ do wieczora. Na nic.
Do domu, na Jeleniogórsk¹ 1 dziecko ju¿ nie wróci-
³o. Gdy oko³o 20.00 policja podjê³a poszukiwania,
zdarzy³ siê dziwny incydent. Z bramy przy ul. £¹cznej
1 wyszed³ mê¿czyzna, który coœ tam zamamrota³ do
zgromadzonych policjantów i cz³onków rodziny
dziewczynki. 30-letni nieciekawy facet o reputacji
lumpa, znany jako narkoman i karany za znêcanie
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siê nad rodzin¹. Policjanci poradzili mu, aby poszed³
spaæ do domu. Poszed³, ale znienacka wróci³ i zacz¹³
gwa³townie dusiæ wujka zaginionej. Napastnika po-
wstrzymano, skuto i odprowadzono do domu.
Wszak¿e po drodze, przed bram¹ na £¹cznej 1 do-
strze¿ono brunatno – czerwone œlady. Co dziwne, nikt
tu nie s³ysza³ o ¿adnej bijatyce. Tymczasem œlady
jednoznacznie prowadzi³y do drzwi napastnika. Na-
zwijmy go „Z”. W œwietle latarki (nie by³o pr¹du),
œlady odkryto równie¿ w jego mieszkaniu. Gdy po
daremnym przeszukiwaniu strychu policjanci zajrzeli
do niego, Z. niespodziewanie rzuci³ siê na jednego z
nich. Ponownie obezw³adnionemu intuicyjnie zada-
no pytanie: gdzie jest dziewczynka?! Odpowiedzia³
lakonicznie, ¿e w kuble na œmieci i ¿e j¹ zabi³…

Ludzie wczeœniej korzystali ze œmietnika, ale
martwej dziewczynki nie zauwa¿yli. By³a tam jed-
nak, ukryta w kartonie z …odciêt¹ g³ow¹. Wstêpnie
ustalono, ¿e przyczyn¹ zgonu by³y urazy têpe i rany
r¹bane g³owy i szyi. Do zbrodni pos³u¿y³y zapewne
tasak i nó¿ znaleziony w mieszkaniu Z. I jeszcze jed-
no: wbrew powszechnemu mniemaniu – na ciele
dziewczynki nie znaleziono œladów wynaturzenia
seksualnego sprawcy…

Do niedawna Z. móg³ uchodziæ za przyk³ad
nieporadnoœci i degrengolady. W¹chacz, karany, roz-
wiedziony, bez pracy, na garnuszku rodziny i opieki
spo³ecznej. I oto doszed³ w¹tek demonicznego okru-
cieñstwa. 20 kwietnia – jak zezna³ na zimo, bez eks-
cytacji – od rana koniecznie chcia³ kogoœ zamordo-
waæ. Los chcia³, ¿e napotka³ 6-letni¹ Basiê i zaprosi³
j¹ do domu obiecuj¹c cukierka… W mieszkaniu po-
noæ dziecko nic nie mówi³o. Basia spyta³a jedynie o
w³asne ¿ycie i rych³o zginê³a z r¹k rzeŸnika. Z. twier-
dzi, ¿e ju¿ wczeœnie trawi³o go niepowstrzymane pra-
gnienie dokonania mordu, powsta³e – jak mu siê zda-
je – na tle „wiary”. W kogo, co?! Nie wiadomo.
To by³o œliczne i bardzo m¹dre dziecko, mówi s¹-
siadka rodziny zamordowanej dziewczynki. Jak ja
j¹ kocha³am! Ona tu czasem przychodzi³a, potrafi³a
usi¹œæ mê¿owi na kolana i zasn¹æ. By³a jasnow³osa
jak anio³ek. T³um ludzi przyszed³ na pogrzeb, mnó-
stwo dzieci. Jedno znich wrzuci³o do trumny czeko-
ladkê…

…W Œwiebodzicach, które s¹ miastem szcze-
gólnej urody, s³oñce sta³o wysoko i ludzie szli lekko
w ró¿ne strony. To nie mog³o siê tutaj wydarzyæ. Tak
jak ka¿dy myœli z nadziej¹: mog³o, ale z pewnoœci¹
nie mnie…
Zabójca niepoczytalny. (Gazeta Robotnicza z dnia
27 grudnia)

W kwietniu œrodki masowego przekazu sze-
roko informowa³y o makabrycznym morderstwie,
jakiego na 6-letniej dziewczynce dokona³ mieszka-
niec tego miasta, Krzysztof D. Decyzj¹ prokuratora
zosta³ on aresztowany i poddany badaniom psychia-

trycznym.
Po trzykrotnych badaniach przez bieg³ych

lekarzy w ró¿nych oœrodkach dla nerwowo i psy-
chicznie chorych oraz obserwacji psychiatrycznej,
Prokuratora Rejonowa w Œwidnicy zmuszona by³a
umorzyæ dalsze postêpowanie. Ze wszystkich bo-
wiem orzeczeñ wynika³y te same wnioski; sprawca
jest niepoczytalny i nie mo¿e odpowiadaæ przed s¹-
dem za swoje czyny. Rodzice ofiary nie z³o¿yli za-
¿alenia, umorzenie wiêc sta³o siê prawomocne.

Sprawca odra¿aj¹cego przestêpstwa przeby-
wa obecnie w zak³adzie karnym. O miejscu i formie
jego izolacji od spo³eczeñstwa zadecyduje S¹d Wo-
jewódzki.

1995
Typowa wieœ w mieœcie. (Tygodnik Wa³brzyski z dat¹
29.VIII – 4.IX.)

Swoistym ewenementem w skali naszego wo-
jewództwa jest przynale¿noœæ du¿ej wsi do s¹siadu-
j¹cego z ni¹ miasta. Tak siê sta³o za spraw¹ decyden-
tów jeszcze poprzedniego systemu, kiedy nie licz¹c
siê z realiami zadecydowano, ¿e le¿¹ce tu¿ obok Œwie-
bodzic Ciernie stan¹ siê dzielnic¹ tego miasta. Jeœli
spojrzeæ na to z perspektywy czasu, niewiele argu-
mentów uzasadnia tê ideê, mo¿e poza jednym – bli-
skoœci¹. Dzisiaj w Cierniach nie ma so³tysa, jednak
ta rolnicza dzielnica – jak mówi¹ w Urzêdzie Miasta
– niczym siê na dobr¹ sprawê nie ró¿ni od zwyk³ej
wsi…

…Mamy tu bardzo korzystne warunki gle-
bowe. W obrêbie Cierni przewa¿aj¹ bowiem gleby
dobrej jakoœci, w wiêkszoœci klas III a i b. Ogó³em
mamy w Œwiebodzicach 129 gospodarstw rolniczych.
S¹ one bardzo zró¿nicowanej wielkoœci. A¿ 37 z nich,
to gospodarstwa o areale od 1,1 ha przeliczeniowe-
go do 2 ha, podobnie 37 gospodarstw jest w prze-
dzialce drugiej od 2 ha do 5 ha. Gospodarstw posia-
daj¹cych od 5 do 10 ha jest 25, a gospodarstw od 10
do 20ha -27. Najmniej, bo tylko 3 jest gospodarstw
50-hektarowych. Ogó³em wszyscy ci w³aœciciele
uprawiaj¹ 900 ha gruntów na polach w rejonie Œwie-
bodzic. Wiêkszoœæ z nich, bo 92% to mieszkañcy
Cierni, nieliczne pozosta³e gospodarstwa mieszcz¹
siê w Pe³cznicy. Do pe³nego obrazu trzeba dodaæ i
to, ¿e blisko 300 ha gruntów w Œwiebodzicach jest w
posiadaniu RSP ulokowanej tak¿e w Cierniach, nota
bene, bêd¹cej w bardzo z³ej kondycji.

W wiêkszoœci wszystkie te gospodarstwa in-
dywidualne utrzymuj¹ siê tylko z pracy na roli. Zali-
czyliœmy przecie¿ w najnowszej historii doœæ masow¹
akcjê zwalniania ludzi pracuj¹cych na wsi i w mie-
œcie. Ca³e szczêœcie, ¿e ziemia u nas jest dobra. Dla-
tego nasi „ma³orolni” rolnicy jakoœ wi¹¿¹ koniec z
koñcem. G³ównie specjalizuj¹ siê w produkcji wa-
rzyw i ziemniaków na potrzeby miasta i to ich ratuje.
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Kronika
Zak³adów Aparatury

Elektrycznej „Mera-Refa”
w Œwiebodzicach

cz.VIII

Prawie wszystko, co widaæ na miejskim bardzo ru-
chliwym targowisku, pochodzi z upraw rolniczych
w Cierniach.

Bardzo spokojnie przebiega³y w Cierniach te-
goroczne ¿niwa. Plony by³y dobre. Szacuje siê, ¿e
œrednia wydajnoœæ pszenicy siêgnê³a 44 q z ha. Upra-
wa tego zbo¿a zdecydowanie przewa¿a³a, a to dlate-
go, ¿e mamy tu dobre gleby, no i ¿e cena za to ziarno
utrzymuje siê na dobrym poziomie. Na miejscu w
Pe³cznicy mamy magazyny zbo¿owe PZZ-tów, w któ-
rych s¹ dwa segmenty po 700 ton…

Zegar wisz¹cy

Zegar wykonany z drewna.
Skrzynia w kszta³cie „ósemki”,
bogato rzeŸbiona, bardzo efek-
towna. Mechanizm Becker, ¿y³-
kowy, dwu wagowy, prawdopo-
dobnie z przed 1900 roku,
sprawny na chodzie. Tarcza por-
celanowa z sekundnikiem, wa-
had³o i wagi mosiê¿ne.

Wymiary:
D³ugoœæ:40 cm; szerokoœæ:13
cm; wysokoœæ:110 cm

Œrednica tarczy podstawy: 17 cm

Œwiebodzickie zegary

Lata 1971-1975 cz.II
(Poniewa¿ Kronika jest bar-
dzo szczegó³owa, od tego
numeru postanowi³em wypisaæ
tylko wa¿niejsze i interesuj¹ce fakty)
33. Rok 1975 by³ w historii przedsiêbiorstwa rokiem
znacz¹cym, rokiem 30-lecia jego istnienia. Szczegól-
nym wyró¿nieniem jego za³ogi by³o w tym¿e roku
wrêczenie jej sztandaru przechodniego Ministra Prze-
mys³u Maszynowego i Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku

Zawodowego Metalowców za zajêcie pierwszego
miejsca we wspó³zawodnictwie miêdzyzak³adowym
za 1974 rok przedsiêbiorstw zgrupowanych w ZPA-
iAP „Mera” w Warszawie.
34. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Œwid-
nicy w uznaniu wybitnych zas³ug po³o¿onych dla
dynamicznego rozwoju miasta i powiatu Œwidnica
nada³a w 1975 roku ZAE „Mera-Refa” medal „Za-
s³u¿onemu dla miasta i powiatu Œwidnica”.
35. W dniu 15.12.1975 r. odby³a siê nadzwyczajna
68 KSR. Podjê³a ona prawomocn¹ uchwa³ê w przed-
miocie zrezygnowania w ZAE „Mera – Refa” z wy-
bierania w nowej kadencji rady robotniczej, której
kompetencje pokrywaj¹ siê z kompetencjami Komi-
tetu Zak³adowego PZPR i Rady Zak³adowej.
36. Zak³ad opanowuje technologiê przetwórstwa two-
rzyw termoplastycznych i otrzymuje pierwsz¹ wtry-
skarkê œlimakow¹ produkcji NRD. Rozpoczêto wy-
konywanie czêœci z takich materia³ów jak: polisty-
ren, tarnamid i makrolon.
W 1971 roku zak³ad wyst¹pi³ do Zjednoczenia i Mi-
nisterstwa na zakup licencji od firmy ASEA (Szwe-
cja) przekaŸnika wielozakresowego typu RRKP (pol-
skie oznaczenie RTs-60)
Podpisanie umowy nast¹pi³o w dniu 25 stycznia 1972
r. Od tej chwili datuje siê wspó³praca miêdzy REFA i
firm¹ ASEA w Szwecji. W roku 1972 zakupiono li-
cencjê przekaŸnika RTs-60, a w miesi¹cu maju 1973
rozpoczêto produkcjê seryjn¹ tych przekaŸników na
czêœciach w³asnych, czêœæ produkcji przeznaczaj¹c
na eksport miêdzy innymi do Szwecji.
Na prze³omie lat 1973/74 zakupiono w firmie
szwedzkiej ASEA licencjê na drugi przekaŸnik cza-
sowy typu RRKH (polskie oznaczenie RT-60) które-
go pierwsz¹ seriê informacyjn¹ na czêœciach w³a-
snych wykonano w miesi¹cu marcu 1975 r.
W kwietniu 1970 r. zosta³ powo³any przy ZAE „Mera-
Refa” Zak³ad Doœwiadczalny, którego zadaniem by³o
prowadzenie prac badawczo – rozwojowych z dzie-
dziny techniki zabezpieczeniowej oraz budowa urz¹-
dzeñ kontrolno – pomiarowych i technologicznych
do produkcji przekaŸników.
Dyrektorem Zak³adu Doœwiadczalnego zosta³ mia-
nowany mgr in¿. Edward Kastelik.
37. Szczególnie powa¿ne osi¹gniêcia w miêdzyza-
k³adowym wspó³zawodnictwie przedsiêbiorstw zgru-
powanych w ZPAiAP „Mera” zanotowa³y ZAE
„Mera-Refa” w piêciolatce 1971-1975. W poszcze-
gólnych latach tego okresu ZAE „Mera-Refa” zaj-
mowa³a nastêpuj¹ce miejsca:
1971 – II, 1972 – III, 1973 – II, 1974 – I, 1975 – III.
38. Realizacja zadañ produkcyjnych przez ZAE
„Mera- Refa” w poszczególnych latach okresu 1971
– 1975.
Produkcja globalna (ceny roku 1960)
1971 – 263,1 mln. z³., 1972 – 308,8 mln. z³., 1973 –
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374,4 mln. z³., 1974 – 449,3 mln. z³., 1975 – 538,3
mln. z³..
Produkcja sprzedana (w cenach zbytu i warunkach
1975)
1971 – 148,2 mln. z³., 1972 – 162,6 mln. z³., 1973 –
197,7 mln. z³., 1974 – 239,7 mln. z³., 1975 – 286,1
mln. z³..
39. Poziom zatrudnienia osi¹gniêty przez ZAE „Mera
– Refa” w latach 1971 – 1975 w rozbiciu na poszcze-
gólne lata:
1971 – 1260, 1972 – 1370, 1973 – 1394, 1974 –
1460, 1975 – 1467.
40. Wartoœæ wyeksportowanych w latach 1971 – 1975
przez ZAE „Mera – Refa” wyrobów kszta³towa³a siê
jak ni¿ej:
1971 – 1441 tys. z³. dewizowych, 1972 – 2042 tys.
z³. dewizowych, 1973 – 2673 tys. z³. dewizowych,
1974 – 3491 tys. z³. dewizowych, 1975 – 7877 tys.
z³. dewizowych.
Rok 1976
Ten rok ma w historii naszego kraju szczególne zna-
czenie. Uchwa³y VII Zjazdu Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej wytyczy³y kierunki dzia³ania na
nastêpne 5 lat w myœl has³a: „Dla ludzi – przez lu-
dzi”. Rozpoczê³a siê nowa 5-latka, okreœlana 5-latk¹
jakoœci: jakoœci pracy, jakoœci ¿ycia.
Przedsiêbiorstwo pomyœlnie zakoñczy³o 1975 rok.
We wspó³zawodnictwie miêdzyzak³adowym zajêli-
œmy III miejsce. Równie pomyœlnie zamknêliœmy
okres 1970-1975. Pozwoli³o to na dobry start do re-
alizacji nowych, wy¿szych zadañ.
Nowe uruchomienia w 1976 r.
W roku 1976 pracownik Dzia³u Konstrukcyjnego
Miros³aw ¯ubryd opracowa³ produkcjê os³on H4, H8
i H20 wg dokumentacji firmy ASEA z przeznacze-
niem na eksport i na potrzeby w³asne.
Pod kierunkiem Jana Nowakowskiego opracowano
konstrukcjê przekaŸników:
nadpr¹dowego RI-80, nadnapiêciowego Ren-80,
podnapiêciowego Rep-80 wykonanych w wersji z
coko³em.
W czerwcu 1976 r. wykonano seriê informacyjn¹
przekaŸników rezystancyjnych RRx-10 opracowa-
nych przez mgr in¿. Edwarda Krumplewskiego jako
modernizacja przekaŸnika RR-12, natomiast Miro-
s³aw ¯ubryd opracowa³ konstrukcjê przekaŸników
nadmiarowo-pr¹dowych czasowych RIT-20 i RIT-30
oraz nadmiarowo-pr¹dowych bezzw³ocznych Rio-20
i Rio-30 wykorzystuj¹c mechanizmy przekaŸników
RI-80 i RT-60 oraz os³ony H8.
Podstawowe wskaŸniki techniczno-ekonomiczne
1976 r.
1. Sprzeda¿ wyrobów produkcji w³asnej i us³ug w
cenach zbytu – 344,1 mln. z³.
2. Eksport ogó³em w c. dewizowych – 11.741 tys. z³.
dew.

    w tym do: I obszaru p³atniczego – 10.121 tys. z³.
dew.
                    II obszaru p³atniczego – 1.620 tys. z³.
dew.
3. Zatrudnienie ogó³em (bez uczniów) – 1.460 eta-
tów
4. Wydajnoœæ pracy mierzona sprzeda¿¹ na 1 zatrud-
nionego ogó³em – 235,7 tys. z³
5. Udzia³ eksportu w sprzeda¿y wyrobów i us³ug w
cenach zbytu – 19,3%
6. Osobowy fundusz p³ac – 69,2 mln. z³
7. Œrednia p³aca 1-go zatrudnionego ogó³em (bez
uczniów) – 47.397 z³

Z dniem 1 stycznia 1977 roku wprowadzone
zosta³y w naszym przedsiêbiorstwie „karty identyfi-
kacyjne”.
Zarz¹dzeniem nr 27/76 Minister Przemys³u Maszy-
nowego wprowadzi³ obowi¹zek noszenia kart iden-
tyfikacyjnych przez wszystkich pracowników prze-
mys³u maszynowego.
Przyczyni siê to do wzmo¿enia dyscypliny pracy oraz
zlikwidowania anonimowoœci uczestnictwa w proce-
sie pracy i identyfikacji pracowników w zale¿noœci
od zajmowanego stanowiska.
Wprowadzone karty maj¹ barwê:
1) niebiesk¹ – dla kierownika zak³adu pracy, jego
zastêpców, g³ównych specjalistów, kierowników
wydzia³ów, dzia³ów oraz ich zastêpców.
2) bia³¹ – dla pracowników dzia³ów funkcjonalnych
zarz¹du przedsiêbiorstwa.
3) czerwon¹ – dla pracowników zatrudnionych bez-
poœrednio w procesie produkcyjnym.
4) zielon¹ – dla pracowników dozoru produkcji, bry-
gadzistów, mistrzów, kierowników zmian.
5) ¿ó³t¹ – dla pracowników s³u¿by pomocniczej

W dniu 17 czerwca 1977 roku wys³ano z za-
k³adu pierwsz¹ partiê 1.000 szt. przekaŸnika typu
RRMH, uruchomionego na podstawie licencji zaku-
pionej ze szwedzkiej firmy ASEA. Jest to ju¿ trzecia
licencja zakupiona w tej firmie. Wyroby typu RRMH
przeznaczone s¹ na eksport do Szwecji.

W dniu 12 sierpnia zosta³a otwarta Izba Hi-
storii i Perspektyw przedsiêbiorstwa. Uroczystego
przeciêcia wstêgi dokonali: przedstawiciel Zjedno-
czenia „Mera” mgr Leszczyñska i z-ca dyrektora ds.
technicznych in¿. Józef WoŸniak.
Izba historii powsta³a dziêki staraniom cz³onków kó³
SEP i PTE. G³ówn¹ jej czêœæ stanowi muzeum prze-
kaŸników, gdzie zosta³y wyeksponowane wyroby
produkowane od 1946 roku. W izbie historii znaj-
duj¹ siê ponadto dyplomy, puchary, medale, podziê-
kowania, które za³oga przedsiêbiorstwa otrzyma³a za
swoje osi¹gniêcia, a tak¿e zdjêcia ilustruj¹ce pracê i
wypoczynek.
Witamy Nowy Rok!

Mamy nowy 1978 rok. Jaki bêdzie? Co zmie-
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ni w naszym ¿yciu? Trudno przewidzieæ. Znamy
oczekuj¹ce nas zadania. S¹ nie³atwe i bêd¹ od ca³ej
za³ogi wymagaæ pe³nej mobilizacji, wysokiej dyscy-
pliny i dobrej roboty. Wszystkiego najlepszego!

W dniu 24 marca br odby³a siê uroczystoœæ
wmurowania aktu erekcyjnego pod budowê nowej
hali produkcyjnej. Hala bêdzie budowana przez nasz¹
w³asn¹ ekipê budowlan¹, a jej koszt wyniesie oko³o
10 mln, z³otych, tak¹ bowiem kwotê przyznano nam
na inwestycje budowlane. Pod aktem erekcyjnym
z³o¿yli swoje podpisy: dyrektor przedsiêbiorstwa i
jego zastêpcy, I sekretarz KZ PZPR, przewodnicz¹-
cy RZ, przewodnicz¹cy ZZ ZSMP, cz³onkowie bry-
gady budowlanej oraz przedstawiciele za³ogi licznie
zgromadzeni w miejscu budowy, Nowa hala produk-
cyjna powinna byæ oddana do eksploatacji w dniu
30 listopada 1978 roku, do czego zobowi¹zali siê
nasi budowniczowie podpisuj¹c akt erekcyjny. Aby
zaœ nie by³o co do tego w¹tpliwoœci, przytaczamy w
ca³oœci treœæ aktu:

„Dzia³o siê to w roku pañskim tysi¹c dziewiêæ-
setnym siedemdziesi¹tym i ósmym, za czasów naj-
mi³oœciwiej panuj¹cego Dyrektora Naczelnego ZAE
MERA-REFA in¿yniera Tadeusza Gruszki, jako te¿
Jego Rady Przybocznej w osobach Ich Wielmo¿no-
œci ; Henryka Potocznego - I sekretarza KZ PZPR,
W³adys³awa Sasala - przewodnicz¹cego Rady Zak³a-
dowej, Marka Stolarczyka -przewodnicz¹cego ZZ
ZSMP, tudzie¿ Przeœwietnych Wyrêczycieli : in¿yniera
Józefa WoŸniaka, magistra Stanis³awa Pielocha i
magistra in¿yniera Boles³awa Krzyszkowskiego.
W s³awetnym grodzie Œwiebodzicach przy Strzegom-
skim Trakcie fundamenta pod now¹ budowlê prze-
kaŸnikowej manufaktury po³o¿ono.
Niedostatek przekaŸników srodze nasz kraj nêka³,
zamorscy kupcy hurmem do bram manufaktury sztur-
mowali. Mi³oœciwa zaœ Zwierzchnoœæ z ¿alem w ser-
cu potrzebuj¹cych z niczem odprawiaæ musia³a.
Cz³ek przy cz³eku przy machinach stoj¹cy, dniem i
noc¹ pracuj¹cy, wszystkim wygodziæ nie wydolili. A
jako Wielmo¿na Zwierzchnoœæ w grodzie sto³ecznym
Warszawie szerzej mieszka otworzyæ nie mog³a i jeno
za Wysok¹ Protekcyjn¹ Jego Moœci Pana Ministra
Aleksandra Kopcia dziesiêæ milionów polskich z³o-
tych nam zwoli³a, przeto my, Pospólnoœæ Ca³a s³aw-
nej manufaktury ZAE MERA-REFA w³asnym sump-
tem now¹ budowlê dŸwign¹æ postanowilim. Nic to,
i¿e do tej pory nie ceg³¹, wapnem a ³opat¹, jeno me-
talem przysz³o nam siê paraæ! Nic tako¿, i¿e po¿yt-

kuj¹c naszych przodków sposoby w kupieckich spra-
wach zwyczajne, przekaŸnikami miasto monet¹ bu-
dulec p³acimy, Spólnymi si³ami, raniej niŸli insze lu-
dzie do tej roboty przyuczone i nawyk³e, a to trzy-
dziestego dnia listopada tego¿ roku tysi¹c dziewiêæ-
setnego siedemdziesi¹tego i ósmego mury podnie-
siemy, a zaœ nasza zwyczajna robota uszczerbku ni-
jakiego od tego nie poniesie. Tak¹ przeto rzecz¹ damy
œwiadectwo prawdzie panamickiewiczowych s³ów :
„Mierz si³y na zamiary, nie zamiar wed³ug si³”.
W przytomnoœci Mi³oœciwej Zwierzchnoœci a Prze-
œwietnych Deputatów Pospólnoœci Ca³ej dokument
ten w fundamentach manufaktury k³adziemy. Sobie
na chwa³ê, potomnym ku pamiêtaniu.

Spisano w grodzie Œwiebodzicach, dwudziestego
czwartego dnia miesi¹ca marca, roku pañskiego ty-
si¹c dziewiêæsetnego siedemdziesi¹tego i ósmego,”

Akt erekcyjny umieszczony w pojemniku ze sztucz-
nego tworzywa wmurowa³ w fundament jednego z
filarów nowej hali dyrektor in¿ Tadeusz Gruszka.

„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

Na zdjêciu dyrektor zak³adu Tadeusz Gruszka

Stare widokówki 1920 rok



Wykaz zabytków architektury i budownictwa miasta Świebodzice cz. 8
(Na podstawie: Studium Historyczno- Urbanistyczne m. Świebodzice)

obiekt adres wiek bud. / przebudowy
Oficyna mieszkalna ul. Rynek 16 k. XVIII
Dom mieszkalny ul. Rynek 17 XVII/XVIII, p. XX
Dom mieszkalny ul. Rynek 18 po 1775, XX
Dom mieszkalny ul. Rynek 19 XVI, po 1775, p. XX
Dom mieszkalny ul. Rynek 23 XVI, po 1775, XIX/XX
Dom mieszkalny ul. Rynek 24 XVI, po 1775, p. XX
Dom mieszkalny ul. Rynek 25 XIX/XX
Dom mieszkalny ul. Rynek 26 p. XX, ok. 1920
Dom mieszkalny ul. Rynek 27 XVI, 4 ćw. XIX
Dom mieszkalny ul. Rynek 28 XVI, k. XVIII, k. XIX
Dom mieszkalny ul. Rynek 29 XVIII/XIX, XIX/XX
Dom mieszkalny ul. Rynek 30 XVIII/XIX
Dom mieszkalny ul. Rynek 31 XVIII/XIX
Dom mieszkalny ul. Piaskowa 1 3 ćw. XIX
Dom mieszkalny ul. Piaskowa 2 k. XIX
Dom mieszkalny ul. Piaskowa 4 3 ćw. XIX
Dom mieszkalny ul. Piaskowa 8 k. XIX
Dom mieszkalny ul. Piaskowa 10 k. XIX
Dom mieszkalny ul. Piaskowa 11 ok. poł. XIX
Dom mieszkalny ul. Sienkiewicza 1 XIX/XX
Dom mieszkalny ul. Sienkiewicza 2 1 poł. XIX
Dom mieszkalny ul. Sienkiewicza 3 ok. poł. XIX
Dom mieszkalny ul. Sienkiewicza 4 k. XIX
Dom mieszkalny ul. Sienkiewicza 5 XVIII/XIX
Dom mieszkalny ul. Sienkiewicza 6/10 ok. poł XIX, 4 ćw. XIX,

XX
Dom mieszkalny ul. Sienkiewicza 7 ok. poł. XIX
Dom mieszkalny ul. Sienkiewicza 9 XVIII, k. XIX
Dom mieszkalny ul. Sienkiewicza 11 XVIII/XIX, 3 ćw. XIX
Dom mieszkalny ul. Sienkiewicza 13 XVIII, p. XX
Dom mieszkalny ul. Sienkiewicza 14 ok. XIX
Dom mieszkalny ul. Sienkiewicza 15 p. XIX, 3 ćw. XIX
Dom mieszkalny ul. Sienkiewicza 16 XVIII, ok. 1860
Dom mieszkalny ul. Sienkiewicza 17 ok. poł. XIX, XVIII
Dom mieszkalny ul. Sienkiewicza 18 XVIII, ok. 1860
Dom mieszkalny ul. Sienkiewicza 19 XVIII, 1 poł. XIX
Dom mieszkalny ul. Sienkiewicza 20 XVIII, ok. 1860
Dom mieszkalny ul. Sienkiewicza 21 XVIII/XIX
Dom mieszkalny ul. Sienkiewicza 22 XIX/XX
Dom mieszkalny ul. Sienkiewicza 23 XVIII, p. XX
Dom mieszkalny ul. Sienkiewicza 24 k. XIX
Dom mieszkalny ul. Sienkiewicza 25 XVIII, ok. poł. XIX
Dom mieszkalny ul. Sienkiewicza 26 XVIII, p. XX
Dom mieszkalny ul. Sienkiewicza 27 XVIII, ok. poł. XIX
Dom mieszkalny ul. Sienkiewicza 28 k. XIX
Dom mieszkalny ul. Sienkiewicza 29 3 ćw. XIX
Dom mieszkalny ul. Sienkiewicza 31 XIX/XX
Dom mieszkalny ul. Sienkiewicza 33 k. XIX
Dom mieszkalny ul. Sienkiewicza 35 k. XIX
Dom mieszkalny ul. Sienkiewicza 37 XIX/XX
Dom mieszkalny ul. Sienkiewicza 39 ok. poł. XIX, k. XIX
Dom mieszkalny ul. Sienkiewicza 41 XIX, XX
Dom mieszkalny ul. Sienna 3 p. XX
Dom mieszkalny ul. Sienna 5 p. XX


