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17731773177317731773 6 czerwca o godzinie 6 rano powsta³ u sukiennika
Hänelsa po¿ar, który w mie�cie 5 domów zamkowych i
przed bram¹ 6 stodó³ strawi³. (Te 5 domów pó�niej na
wolnym miejscu przy Nikolaistrasse pobudowanych
zosta³o, dlatego teraz tylko 4 domy obok zamku stoj¹).

Budz¹cy grozê po¿ar w �wiebodzicach w dniu 26 lipcaBudz¹cy grozê po¿ar w �wiebodzicach w dniu 26 lipcaBudz¹cy grozê po¿ar w �wiebodzicach w dniu 26 lipcaBudz¹cy grozê po¿ar w �wiebodzicach w dniu 26 lipcaBudz¹cy grozê po¿ar w �wiebodzicach w dniu 26 lipca
1774 roku.1774 roku.1774 roku.1774 roku.1774 roku.

17741774177417741774 Rok ten by³ tak nieszczê�liwy dla �wiebodzic, ¿e
dziêki niemu w historii miasta jakby nowa rachuba cza-
su siê rozpoczê³a.

26 lipca oko³o godziny drugiej po po³udniu po-
winien byæ pochowany zmar³y Dr med. Joh. Christian
Lindner, którego zw³oki le¿a³y w domu jego te�ciowej
Anny Blandiny wdowy Gossow z domu Scholz przy
Rynku nr 26. Oko³o wpó³ do drugiej wybuch³ jednak w
oficynie ogieñ, który z ogromn¹ si³¹ zacz¹³ ogarniaæ
wszystko dooko³a. Poniewa¿ w tym budynku wiele pal-
nych rzeczy znajdowa³o siê, a nikt z ludzi szybko z si-
kawk¹ tam nie dotar³, silny wiatr który zerwa³ siê przed
burz¹ sprawi³, ¿e po¿ar nadzwyczaj szybko siê rozprze-
strzenia³. Po tej stronie pogorzeliska by³a apteka Wil-
helma Thiela, obok niedaleko mydlarnia Johanna Got-
tleba Stolle. W obu zak³adach zgromadzone by³o du¿o
materia³ów ³atwopalnych, takich jak t³uszcze i spirytus
co by³o bardzo dobr¹ po¿ywk¹ dla ognia i st¹d jego nie-
wyobra¿alna gwa³towno�æ. Zanim jednak te s¹siednie
domy zapali³y siê, burza ognia ju¿ a¿ do Pe³cznicy pro-
wadzi³a.

Ludzie chcieli teraz mo¿liwie jak najszybciej
trupa pochowaæ, co uda³o siê z najwiêkszym trudem, bo

Chronologia dziejów
2001r.
2 czerwca wy³owiono z �Warszawianki� zw³oki topiel-
ca. Kobieta - samobójczyni by³a kolejn¹ ofiar¹ tego akwe-
nu.
W nocy 28/29 czerwca dosz³o do kolejnego w krótkim
czasie w³amania do ko�cio³a, tym razem w dzielnicy Cier-
nie.
17 czerwca o godzinie 17.00 dosz³o na obwodnicy do
wypadku drogowego, w którym zosta³ ranny kapitan Piotr
Su³ek, dowódca jednostki Stra¿y Po¿arnej w �wiebodzi-
cach.
21 lipca, w wieku 81 lat zmar³a wieloletnia dyrektorka
Liceum Ogólnokszta³c¹cego Alina Mizerska, której po-
grzeb odby³ siê w dniu 25 lipca.
26 lipca zmar³a równie¿ Maria Cisowska, by³a wielolet-
nia kierowniczka Urzêdu Stanu Cywilnego, której po-
grzeb odby³ siê w dniu 28 lipca.
W nocy 3/4 sierpnia, gwa³towne burze przechodz¹ce nad
Wa³brzychem spowodowa³y wezbranie wód rzeki Pe³cz-
nica, która w dzielnicy Ciernie zala³a kilka posesji, znisz-
czy³a czê�æ dróg i podobnie jak w powodzi z 1997 roku
przynios³a znaczne straty. Ju¿ tydzieñ wcze�niej, gwa³-
towne ulewy podtopi³y kilka budynków w mie�cie, woda
zalewa³a niektóre ulice i grozi³a znaczna powód� w rejo-
nach przyleg³ych do rzeki. Ogólnie, miesi¹c lipiec by³ w
przewa¿aj¹cej czê�ci niezwykle deszczowy.
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jak tylko zjawili siê na cmentarzu, pali³a siê ju¿ piêknie
pokryta miedzi¹ wie¿a ko�cio³a katolickiego i sypa³ siê
ogieñ na cmentarzu dooko³a.

Nadzwyczajna susza i brak wody, silna burza i
okoliczno�æ, ¿e prawie wszystkie domy drewniane by³y,
udaremni³y wszelkie próby gaszenia. Burza rozrzuca³a
ogieñ wszêdzie i zapala³a miasto w kilku miejscach jed-
nocze�nie. Dochodzi³o do tego, ¿e mieszkañcy przed-
mie�æ, którzy spieszyli z pomoc¹ w mie�cie nie wie-
dzieli, ¿e tymczasem ich w³asne domy siê spali³y. Spie-
sz¹cych z pomoc¹ wprawdzie nie brakowa³o, przybyli
nawet mieszkañcy okolic, ale w�ciek³o�æ ¿ywio³u pod-
sycana i pêdzona przez burzê by³a tak straszna, ¿e wszel-
ka pomoc by³a nie mo¿liwa. Miasto mo¿na by³o porów-
naæ do morza p³omieni, które wydawa³o siê, ¿e same ze
sob¹ walcz¹ i bardzo wysoko, do nieba siê wznosz¹.
W¹skie ulice utrudnia³y nie tylko niesienie pomocy, ale
nawet ucieczkê ich mieszkañców, o ratowaniu rzeczy
nie mo¿na by³o nawet my�leæ.

Przy Bramie Strzegom-
skiej, przez któr¹ ludzie uciekaæ
chcieli, spali³y siê trzy osoby,
mianowicie: 1. Hanns Friedrich
Weich - powro�nik, 2. jego ¿ona
Anna Maria z domu Laube i 3.
Anna Regina z domu Pathe -
ma³¿onka krawca Johanna Ema-
nuela Weicha, a jej córka Chri-
stiane Juliane Weich, maj¹ca 18
i pó³ roku oraz jej m¹¿ Döring
tak zostali poparzeni, ¿e do koñ-
ca ¿ycia stali siê nêdznymi,
u³omnymi lud�mi. Robotnik dniówkowy Gottfried Lu-
dwig ucieka³ Szos¹ Strzegomsk¹, jego ubranie zajê³o
siê ogniem przez co stawa³ siê ¿yw¹ pochodni¹. Sko-
czy³ do M³ynówki, ale by³ tak poparzony, ¿e umar³.

Rze�nik Johann Beniamin Müller, który miesz-
ka³ w s¹siedztwie pod nr 20, kiedy zaczyna³ siê po¿ar,
tak daleko jak to by³o mo¿liwe do �ród³a ognia odwa¿y³
siê wej�æ, by po¿ar ugasiæ powiedzia³, ¿e natrafi³ na �lad
powstania ognia, i opowie o tym pó�niej. Jednak on sta-
ra³ siê ocaliæ od po¿aru swoje rzeczy i zosta³ zabity przez
wal¹cy siê szczyt domu i tak prawdziwa przyczyna po-
¿aru zosta³a tajemnic¹. Wszystkie pó�niejsze badania nic
ponad to nie wyja�ni³y. Mieszkañcy domu utrzymywa-
li, ¿e ogieñ zosta³ z³o�liwie pod³o¿ony.

Jak straszne by³o to popo³udnie, nie mo¿na tego
wyrazami opowiedzieæ ani w inny sposób oddaæ. Tu
g³o�no lamentuj¹c i z nadziej¹ do koñca, rodzice szuka-
³y swoich dzieci; tam b³¹ka³y siê dzieci gorzko p³acz¹c i
pytaj¹c ka¿de o swoich rodziców. Mê¿czy�ni szukali
swoich ¿on, kobiety swoich mê¿ów. S³abi starcy i leci-
we matrony musia³y mozolnie o lasce z pal¹cego siê
miasta uciekaæ aby ¿ywcem siê nie spaliæ i prawie
wszystkie musia³y siê wg szacunków szczê�liwie z tego
strasznego po¿aru wydostaæ.

Ewangelicki ko�ció³ stoj¹cy w rynku pali³ siê
ju¿ oko³o dwóch godzin, tak samo pali³ siê katolicki
ko�ció³ z pokryt¹ miedzian¹ blach¹ wie¿¹ i dzwonnic¹,
równie¿ ratusz i szpital wraz z ko�cio³em szpitalnym.

Oko³o godziny szóstej wieczorem le¿a³o w popiele 16
publicznych budynków, 173 prywatne albo mieszczañ-
skie domy, 12 stodó³ i 120 oficyn, stajni itd.
(Wg innych kronik spali³o siê 14 budynków publicz-
nych, 309 prywatnych, stodó³ itp.)

W Pe³cznicy by³o so³ectwo sk³adaj¹ce siê z 3
budynków, szynku i 6 domów ogrodniczych. W³a�ci-
ciel Bogu dziêkowa³ za ich oszczêdzenie, gdy nagle od
strony miasta przysz³a masa ognia, niczym ogromna
kurtyna, objê³a szybko zabudowania i spali³a je zupe³-
nie.

Tylko cztery godziny potrzebowa³ nieposkro-
miony ¿ywio³ aby zniszczyæ ca³e miasto. Pozosta³y tyl-
ko 4 budynki w mie�cie nale¿¹ce do ko�cio³a katolic-
kiego, w tym probostwo, równie¿ wie¿a Bramy �wid-
nickiej z mieszkaniem pisarza, folwark, 16 drewnianych
i 6 murowanych domów, przy czym jeden z nich spali³
siê jeszcze tej samej nocy; na przedmie�ciach zosta³y 3
budynki publiczne, 51 domów prywatnych i 23 stodo³y.

Z powodu mnóstwa pogorzelców, nie by³o mo¿-
liwo�ci, aby w tym samym
dniu dla wszystkich po-
mieszczenia jakie� zna-
le�æ; wielu musia³o koczo-
waæ w ogrodach przy mu-
rach miejskich, z dala od
dymi¹cych zgliszcz cze-
kaæ, a¿ lito�ciwy i bezin-
teresowny s¹siad nieszczê-
�nika przygarnie do siebie
i pomocy mu udzieli.
Biedni mieszczanie �wie-
bodzic, którzy wcze�niej
w czasach wojny  tyle wy-

trzymali i tak wielu ¿o³nierzom kwatery i po¿ywienie
dawali, musieli teraz swoje miejsce zamieszkania opu-
�ciæ i nie maj¹c nic, nie mieli nawet gdzie g³owê przy³o-
¿yæ

Przy nastêpnej niedzieli (31 lipca) z powodu
mocno jeszcze dymi¹cego pogorzeliska i ogromu gru-
zów nie odprawiono ¿adnego nabo¿eñstwa. Dopiero w
nastêpn¹ niedzielê 7 sierpnia na wolnym powietrzu w
rynku odprawiono nabo¿eñstwo i tak trwa³o to �w. Mi-
cha³a. Wszystkie pos³ugi ko�cielne natomiast sprawo-
wane by³y w ocala³ej przybudówce ratusza albo w iz-
debce pastora, który zajmowa³ pomieszczenia w budyn-
ku przed Bram¹ �widnick¹. Po �w. Michale jednak na-
bo¿eñstwa, komuniê i inne pos³ugi odprawiano w Czar-
nym Domu (dom pogrzebowy?) na cmentarzu.

W tym domu odbywa³o siê tak¿e nauczanie dzie-
ci szkolnych, mianowicie: rektor uczy³ od godziny 7 do
9, kantor i organista kolejno od 9 do 12 i po po³udniu od
1 do 4. Teraz d¹¿yli ludzie przede wszystkim do za³o¿e-
nia prowizorycznego ko�cio³a. Wprawdzie spalony, ale
³atwiejszy do obudowania by³ ko�ció³ �w. Jana wraz ze
szpitalem, jednak nie podjêto prac przy nim ze wzglêdu
na zg³aszanie przez mieszczan wielu w¹tpliwo�ci z tym
zwi¹zanych. Dlatego na pocz¹tku pa�dziernika zapocz¹t-
kowano budowê ko�cio³a drewnianego na placu strzel-
nicy przy murze miejskim. Wykonawc¹ by³ majster cie-
sielski Ertel z  Seitendorf. W drug¹ niedzielê adwentu,
w �wiêto ko�cielne po raz pierwszy odprawiono w nim
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TTTTTurystyczny szlak �wiebodzicurystyczny szlak �wiebodzicurystyczny szlak �wiebodzicurystyczny szlak �wiebodzicurystyczny szlak �wiebodzic

Kolej �wiebodzicka

Drug¹ liniê kolejow¹ na �l¹sku, uruchomiono
29.10.1843 r. By³a to tzw. �Kolej �wiebodzicka� zaczy-
naj¹ca siê we Wroc³awiu na specjalnie wybudowanym
dworcu (o tej samej nazwie), a koñcz¹ca siê w �wiebo-
dzicach. Dziesiêæ lat pó�niej (01.03.1853) przed³u¿ono
liniê do Wa³brzycha (dzi� Wa³brzych Fabryczny). W dniu
15.08.1867 po³¹czono j¹ ze �l¹sk¹ Kolej¹ Górsk¹ z Je-
leniej Góry na dzisiejszej stacji Wa³brzych G³ówny.
Pocz¹wszy od 1914 roku Niemcy zaczêli elektryfikacjê
linii g³ównie w Sudetach Zachodnich. Mo¿na by³o wów-
czas z Wroc³awia do Jeleniej Góry dojechaæ szybciej
ni¿ obecnie.
Po wojnie niemiecka trakcja elektryczna zosta³a prak-
tycznie zlikwidowana.
Jednym z najciekawszych krajobrazowo odcinków tej
trasy jest niew¹tpliwie przejazd dolin¹ Lubiechowskiej
wody pomiêdzy stacj¹ �wiebodzice a posterunkiem od-
stêpowym Lubiechów.
Po zniszczeniach wojennych, we Wroc³awiu liniê uru-
chomiono 06.08.1945 r. Nieco wcze�niej (w lipcu) ro-
zebrane zosta³y przewody trakcyjne tych linii i przez
Czechos³owacjê wywiezione do Rosji. Ponowna elek-
tryfikacja linii jeleniogórskiej nast¹pi³a w 1966 roku
Pierwszy dworzec w �wiebodzicach zosta³ oddany do
u¿ytku w 1843 roku, razem z lini¹ kolejow¹ Wroc³aw -
�wiebodzice.

Do tej pory wiedziano, ¿e nowy dworzec wybudowano
w momencie uruchamiania linii do Wa³brzycha. Okazu-
je siê, ¿e nie. Pocz¹tkowo poci¹gi do Wa³brzycha od-
je¿d¿a³y ze starego dworca. W ogródkach dzia³kowych,
znajduj¹cych siê obok dzisiejszych torów, zachowa³y siê
�lady po linii która wychodzi³a ze starego dworca i wcho-

dzi³a w dolinê Lubiechowskiej Wody. Czyli, ¿e pocz¹t-
kowo poci¹gi zmienia³y kierunek jazdy na stacji w �wie-
bodzicach. Prawdopodobnie istnia³ nawet trójk¹t torów
pozwalaj¹cy jechaæ do Wa³brzycha z pominiêciem dwor-
ca �wiebodzice.
Z tamtych czasów zachowa³a siê ciekawa piêciostano-
wiskowa parowozownia, a tu¿ obok niej wie¿a ci�nieñ.
Parowozownia zosta³a przebudowana ju¿ co prawda na
budynek mieszkalny, jednak �lady po jej pierwotnym
przeznaczeniu dalej istniej¹. Zachowa³ siê fragment toru
wiod¹cy do �rodkowego stanowiska oraz �lady po nie-
których drzwiach (nawet z zawiasami).
Dopiero w okresie przebudowy linii na dwutorow¹ prze-
budowano ca³¹ liniê w obrêbie �wiebodzic, aby umo¿-
liwiæ bezmanewrow¹ jazdê do Wa³brzycha. To wówczas
postawiono nowy dworzec. Dworzec ten znajduje siê
nieco dalej od centrum i s³u¿y podró¿nym do dzi�. Sta-
ry dworzec pocz¹tkowo zamieniono na Dworzec Towa-
rowy, a obecnie znajduj¹ siê w nim mieszkania.
Ko³o dawnej parowozowni znajduje siê jeszcze jedna
ciekawa pami¹tka z okresu ostatniej wojny. Otó¿ przy
torze do Wroc³awia stoi betonowy s³up o specjalnej kon-
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nabo¿eñstwo. Ko�ció³ ten wyposa¿ono w o³tarz z Ol-
szan, ambonê ze Szczawna, gdzie nied³ugo przedtem wy-
konano now¹ a zamiast organów grano na pozytywie
(?) wypo¿yczonym od burmistrza Kretschmera.

W kasie miejskiej na odbudowê domów dla po-
gorzelców by³o 45.700 Rth, wraz ze sk³adkami w wyso-
ko�ci 970 Rth i 25 Sgr, które na pogorzelców przekazy-
wane by³y. 31 sierpnia wp³ynê³y pieni¹dze w wysoko-
�ci 1476 Rth 28 Sgr i 2 Pfg jako dar dla zubo¿a³ych,
dotkniêtych po¿arem mieszkañców. W datkach tych
wyró¿nili siê szczególnie:
Gmina Kamienna Góra - 327 Rth i 24 Sgr.,
Berliñskie Dobroczynne Towarzystwo - 300 Rth.,
Kuracjusze uzdrowiska Stary Zdrój - 198 Rth.,
H. v. Busch z Jeleniej Góry - 265 Rth.,
Hrabia von Schweidnitz z Kauder - 80 Rth.,

strukcji. Mia³ on byæ wysadzony i zablokowaæ jeden z
torów. Na ca³e szczê�cie nie zd¹¿ono go wysadziæ. Po
drugiej stronie stoi tylko podstawa takiego s³upa. S³upa
ju¿ nie zd¹¿ono postawiæ.

�wiebodzice - Mokrzeszów�wiebodzice - Mokrzeszów�wiebodzice - Mokrzeszów�wiebodzice - Mokrzeszów�wiebodzice - Mokrzeszów
Kiedy� zaczyna³a siê tu kolejka w¹skotorowa do Mo-
krzeszowa.
By³a to linia przemys³owa. Mia³a 2,5 km d³ugo�ci. Za-
czyna³a siê w �wiebodzicach, ko³o dworca normalnoto-
rowej linii Wroc³aw - Wa³brzych. Potem wiod³a w kie-
runku Mokrzeszowa w odleg³o�ci ok. 150 m na pó³noc
od drogi do �widnicy. W Mokrzeszowie przechodzi³a
nad drog¹ ceglanym wiaduktem i koñczy³a siê ok 200
m dalej w kamienio³omie.
Po kolejce pozosta³y nasypy i wykopy oraz przyczó³ki
mostu w Mokrzeszowie.

CiernieCiernieCiernieCiernieCiernie

(niem. Zirlau, po wojnie Czarna �widnicka)
Przystanek w 54 km linii Wroc³aw - Jelenia Góra. Za³o-
¿ony nie w czasie budowy linii, a nieco pó�niej, zlikwi-
dowany na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku.

Parowozy Kolei �wiebodzickiejParowozy Kolei �wiebodzickiejParowozy Kolei �wiebodzickiejParowozy Kolei �wiebodzickiejParowozy Kolei �wiebodzickiej

Parowóz WParowóz WParowóz WParowóz WParowóz Wöhlert�aöhlert�aöhlert�aöhlert�aöhlert�a
Lokomotywa z tendrem typu 1»Bn2 nr 56, zbudowana
w 1870 roku przez firmê Wöhlert, numer fabryczny 220.
Pochodzi z serii o numerach 50�57 (numery fabryczne
214�221). Godne uwagi s¹ skrêcone �rubami zewnêtrze
ramy i po³o¿one wewn¹trz sterowanie.

WWWWWagon z otwartymi pomostamiagon z otwartymi pomostamiagon z otwartymi pomostamiagon z otwartymi pomostamiagon z otwartymi pomostami
tego typu wagony je�dzi³y po liniach bocznych Dolne-
go �l¹ska jeszcze w latach osiemdziesi¹tych XX wieku.

Zdjêcia przedstawiaj¹ (w kolejno�ci):
1 - Sk³ad EP235 jad¹cy do Berlina podczas postoju na stacji
w �wiebodzicach w 1918rk
2 - Poci¹g z prze³omu wieków XIX i XX jad¹cy Dolin¹ Lu-
biechowskiej Wody. Reprodukcja starej widokówki. Zdjêcie
wykonano po przebudowie linii na dwutorow¹ ale przed jej
elektryfikacj¹.
3 - Na zdjêciu widoczny jest jeden przyczó³ek wiaduktu w
Mokrzeszowie. Drugi ukryty jest w zieleni po prawej stronie
drogi.
4 - Nieistniej¹cy budynek stacji w Cierniach (zdjêcie B.
Kwiatkowski).
5 - Lokomotywa typu 1»Bn2 Nr 56, zbudowana w 1870r.
6 - Wagon osobowy z otwartymi pomostami na stacji w �wie-
bodzicach.
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H.R.R. Behnisch z Olszy - 80 Rth.
Gmina Mieroszów - 66 Rth. 20 Sgr.,
Senior Ludwig z Jawora - 20 Rth,
H. Engemann z Kamiennej Góry - 20 Rth,
Kuracjusze z uzdrowiska Jedlina Zdr. - 29 Rth i 15 Sgr.,
i Stift Grüssau - 18 Rth.

Pani von Gellhorn z Górnego Mokrzeszowa,
chocia¿ sama bez �rodków, z w³asnych pobudek darowa³a
na za³o¿enie tymczasowego ko�cio³a 300 Rth;  da³ tak¿e
2 dukaty pewien Elter z Gräditz, Sabine Feustel ze
Szczawna da³a 8 Sgr., pewien ch³op Elsner z Lebersdorf
na budowê o³tarza da³ 4 Rth. ¯yd, kuracjusz z Jedliny
Zdroju da³ dukata, a biedny ch³opiec stamt¹d - 10 Sgr.
Diakon  Leuchsenring ze �widnicy da³ 5 Rth. Jeden
rze�nik �widnicki dostarczy³ zabitego wo³u i mnóstwo
piwa; s¹siednie miejscowo�ci jak Pe³cznica, Ciernie,
Mokrzeszów przez d³ugi okres czasu bezp³atnie
dostarcza³y poszkodowanym chleb, m¹kê, jarzyny,
miêso, piwo i p³ótno. Pani baronowa Sandreczky z
Niemczy przys³a³a 10 Rth. Kupiec E.G. Hancko ze
�widnicy zrobi³ zbiórkê w�ród zwi¹zku kupieckiego i
tym sposobem uzyska³ 208 Rth., 15 Sgr i 3 Pfg. Ksiêgarz
Joh. Friedrich Korn z Wroc³awia przys³a³ 230 ksi¹¿ek
do rozdzielenia miêdzy dzieci szkolnych a tak¿e 10 Rth.
Hrabia pañstwowy von Hochberg, który bardzo wiele
dla �wiebodzic robi³, darowa³ miêdzy innymi dla
pogorzelców 45 ksi¹g Biblii i Nowego Testamentu. On
pokry³ tak¿e nale¿no�æ za drewno, które mieszczanie
kupowali z pañskich lasów.

30 wrze�nia mogli znowu mieszczanie mieæ
piwo z nowo wybudowanego browaru, którego budowa
wg umowy kosztowa³a 860 Rth.

Oko³o karnawa³u przeje¿d¿a³ przez �wiebodzice
król Fryderyk II. Zatrzyma³ siê w Rynku. Nieszczê�liwi
mieszczanie st¹pali z cichym smutkiem oko³o powozu
ukochanego monarchy, a on mówi³ do nich z ojcowsk¹
³agodno�ci¹ s³owa pocieszenia:
�Dzieci, spokojni b¹d�cie! Wam  wszystkim powinna
byæ pomoc dana.�
(Tego prawdziwie królewskiego przemówienia nie
powinien zapomnieæ ¿aden �wiebodziczanin, poniewa¿

Ryciny przedstawiaj¹ rynek i zagrodê w Pe³cznicy przed
po¿arem.

jak wa¿nych i wznios³ych wyrazów Fryderyk u¿y³,
�wiadczy o tym odbudowa miasta. W tamtych czasach
nie by³o to odpowiednie, ale teraz -  tak jak temu
wielkiemu królowi we Wroc³awiu pomnik postawiono
- w �wiebodzicach przynajmniej okaza³y portret, jako
za³o¿ycielowi miasta ufundowaæ trzeba i w odpowiednio
wybranym miejscu wyeksponowaæ. Autor)
Jesieni¹ ukaza³o siê królewskie zarz¹dzenie, by
pogorzelisko oszacowaæ i szybk¹ odbudowê rozpocz¹æ.
We wrze�niu pogorzelcy � w³a�ciciele domów otrzymali
sze�cio, a nie osiadli mieszkañcy jednoroczn¹ wolno�æ
podatkow¹. Na tym mieszczanie zyskali 2.493
Reichsthalerów.
( W roku 1841 odnaleziono list pani doktorowej Lindner,
który ja przez dobroæ majstra rymarskiego i handlowca
Hartwiga otrzyma³em. Zawiera on nastêpuj¹cy pogl¹d
na po¿ar.)

�Ja mogê chyba s³usznie krzykn¹æ, jak mnie
Wszechmocny tak zasmuci³. On zabra³ mi mojego
ukochanego mê¿a, On dopu�ci³, ¿e mi najbli¿szy s¹siad
dom podpali³ i ca³e miasto przez to leg³o w popiele. Pan
zezwoli³ na jeszcze wiêcej, ¿e ci, którzy nam to zrobili,
naszemu domowi przemoc narzuciæ czcieli. Przecie¿ my
wszyscy w domu mamy czyste sumienia, a ci co nam to
zrobili, mam nadziejê, wstyd d³ugo nosiæ bêd¹. Pan,
który mnie zasmuci³, bêdzie mi pomagaæ i sprawi, ¿e
ujawnione bêdzie, kto to ogromne nieszczê�cie
przygotowa³�. - ten list by³ do krewnej w Legnicy pisany
i datowany: Fryburg, 21 listopad 1774 rok.)

Wycinki
ze starych gazet

Cyryla ratajskiego

rok 1964
Czy wiecie, ¿e...Czy wiecie, ¿e...Czy wiecie, ¿e...Czy wiecie, ¿e...Czy wiecie, ¿e... (Gazeta Robotnicza z 19 sierpnia)
... w �wiebodzicach znajduje siê 66 punktów us³ugo-
wych w tym 52 prywatne? Wachlarz us³ug obejmuje 31
bran¿. Punktu s¹ dobrze wyposa¿one, odznaczaj¹ siê
du¿¹ operatywno�ci¹ i zaspakajaj¹ potrzeby ludno�ci w
tym zakresie.
Robotniczym �wiebodzicom trzeba udzieliæ pomo-Robotniczym �wiebodzicom trzeba udzieliæ pomo-Robotniczym �wiebodzicom trzeba udzieliæ pomo-Robotniczym �wiebodzicom trzeba udzieliæ pomo-Robotniczym �wiebodzicom trzeba udzieliæ pomo-
cycycycycy. . . . . (Gazeta Robotnicza z 4 sierpnia)
Upa³y i posucha sprawi³y, ¿e na terenie miasta �wiebo-
dzice powysycha³y p³ytkie studnie. Lipiec, okres ¿niw a
w mie�cie brak napojów ch³odz¹cych, piwa i chleba.
Wytwórnie wód gazowanych nie mog¹ istnieæ bez wody,
wiêc produkcjê wstrzymano. Podobnie dzieje siê w pie-
karniach. Miejscowy browar pracuje na zwolnionych
obrotach. Brak wody do mycia butelek ograniczy³ pro-
dukcjê z 315 do 250 hektolitrów na dobê.
S¹ co prawda miejskie ujêcia lecz i one ma³o zawieraj¹
wody niezbêdnej dla szpitala i niektórych przedsiê-
biorstw.



Pomys³, sk³ad i wykonanie: Adam Rubnikowicz (ze zbiorów w³asnych i udostêpnionych)
Korekta: Robert Sysa
Stale wspó³pracuj¹: Boles³aw Kwiatkowski, Edward Ha³da�, Daniel Wojtucki.
Podziêkowania dla wszystkich, którzy udostêpnili swoje zbiory oraz dla MBP w �wiebodzicach.
Kontakt e-mail: adamr@pnet.pl    Tel. (kom) 0-602-380-483     Przedruk mo¿liwy po podaniu �ród³aPrzedruk mo¿liwy po podaniu �ród³aPrzedruk mo¿liwy po podaniu �ród³aPrzedruk mo¿liwy po podaniu �ród³aPrzedruk mo¿liwy po podaniu �ród³a

Poniewa¿ w �wiebodzicach z wod¹ jest zawsze krucho,
trzeba koniecznie ten pal¹cy problem rozwi¹zaæ. Tym-
czasem w okresie posuchy mo¿na zorganizowaæ dowóz
wody do miasta cysternami.
Spalony magazyn bêdzie odbudowanySpalony magazyn bêdzie odbudowanySpalony magazyn bêdzie odbudowanySpalony magazyn bêdzie odbudowanySpalony magazyn bêdzie odbudowany. . . . . (Gazeta Ro-
botnicza z 13 sierpnia)
Po¿ar magazynu w Zak³adach Przemys³u Lniarskiego
w �wiebodzicach - o którym pisali�my w styczniu - nie
zahamowa³ toku produkcji. Zadania planowe w stycz-
niu i lutym zosta³y wykonane. Oczywi�cie trudno�ci
zwi¹zane z magazynowaniem surowca s¹ du¿e. Obec-
nie przechowuje siê go w kilku punktach miasta. Zjed-
noczenie Przemys³u Lniarskiego posz³o na rêkê fabryce
i umo¿liwi³o ulokowanie zamówienia na wykonanie
dokumentacji, na odbudowê spalonego magazynu, w
Biurze Dokumentacji Technicznej w £odzi. Prace s¹ ju¿
zaawansowane i dyrekcja ZPL zabiega obecnie o zdo-
bycie wykonawcy.

�wiebodzice zmieniaj¹ wygl¹d �wiebodzice zmieniaj¹ wygl¹d �wiebodzice zmieniaj¹ wygl¹d �wiebodzice zmieniaj¹ wygl¹d �wiebodzice zmieniaj¹ wygl¹d (Gazeta Robotnicza z
27 sierpnia)
W roku bie¿¹cym w �wiebodzicach przeprowadza siê
remonty ulic. Remontem kapitalnym objêta jest ulica
Zamkowa o powirzchni ponad 3,5 tysi¹ca metrów kwa-
dratowych. Remonty bie¿¹ce obejmuj¹ ulice: £¹czn¹,
Dubois, Mickiewicza, Alejê Lipow¹. Chodniki otrzy-
maj¹ ulice: Ofiar O�wiêcimskich, Strzegomska, Waryñ-
skiego. Ulice: Hanki Sawickiej i Rutkowskiego z fun-
duszu interwencyjnego otrzymaj¹ 48 lamp rtêciowych.
Przyda³oby siê jeszcze jedno przedszkole. Przyda³oby siê jeszcze jedno przedszkole. Przyda³oby siê jeszcze jedno przedszkole. Przyda³oby siê jeszcze jedno przedszkole. Przyda³oby siê jeszcze jedno przedszkole. (Gazeta
Robotnicza z 8 wrze�nia)

W �wiebodzicach jest obecnie sze�æ przedszkoli. Dwa
miejskie i cztery przyzak³adowe. Ogó³em w przedszko-
lach jest 495 miejsc. Uczêszcza do nich 516 dzieci. Przed-
szkola s¹ dobrze wyposa¿one, jednak¿e nie s¹ one w
stanie zaspokoiæ obecnych potrzeb spo³eczeñstwa w tej
dziedzinie. Poza przedszkolami znajduje siê 43 procent
dzieci, w tym wiêkszo�æ nale¿¹cych do rodzin, w któ-
rych pracuj¹ oboje rodziców.
Czy wiecie, ¿e ... Czy wiecie, ¿e ... Czy wiecie, ¿e ... Czy wiecie, ¿e ... Czy wiecie, ¿e ... (Gazeta Robotnicza z 5 pa�dziernika)
... �wiebodzickie Zak³ady Przemys³u Odzie¿owego po-
siadaj¹ w³asn¹  Przyzak³adow¹ Szko³ê Zawodow¹, w
której 100 dziewcz¹t pobiera naukê zawodu?
W �wiebodzicach jest coraz ³adniej. W �wiebodzicach jest coraz ³adniej. W �wiebodzicach jest coraz ³adniej. W �wiebodzicach jest coraz ³adniej. W �wiebodzicach jest coraz ³adniej. (Gazeta Robot-
nicza z 10 listopada)
Trudne zadanie mieli pierwsi polscy osadnicy, którzy
19 lat temu przybyli z ró¿nych stron kraju do �wiebo-
dzic, aby zamieszkaæ w tym mie�cie i podj¹æ siê pio-
nierskiej pracy. Miasto by³o wyludnione i zniszczone, a
wiele zak³adów produkcyjnych by³o nieczynnych i zde-
wastowanych. I co jest istotne, miasteczko to pozosta-
wa³o takie przez dobrych kilka lat, gdy¿ nie by³o wtedy
pieniêdzy na jego odbudowê i rozbudowê. Ale z roku
na rok wzrasta powa¿nie zainteresowanie �wiebodzica-
mi ze strony Wojewódzkiej Rady Narodowej i innych
w³adz nadrzêdnych. Miasto otrzymuje coraz wiêksze na-
k³ady finansowe na budownictwo i urz¹dzenia komu-
nalne. ...
... Oczywi�cie nie znaczy to wcale, ¿e w �wiebodzicach
jest ju¿ wszystko dobrze. Raczej przeciwnie - miastecz-
ko to prze¿ywa ci¹gle ró¿ne trudno�ci. Daje siê np. stale
we znaki brak wody i wiele innych nie rozwi¹zanych
problemów. Ostatnio wiêc �widnickie PRN po�wiêca
�wiebodzicom sporo uwagi. Najistotniejsz¹ spraw¹ jest
nowe budownictwo. Mieszka tutaj du¿o pracowników
do�æ sporych zak³adów produkcyjnych, które wykazuj¹
powa¿ne tendencje rozwojowe. Do tej pory wiêc wybu-
dowano w �wiebodzicach 18 nowych bloków miesz-
kalnych. S¹ one wzniesione w Pe³cznicy, oraz przy uli-
cach: Wa³brzyskiej i Zwyciêstwa. Ale jest to dopiero
pocz¹tek. Bo w³a�nie przy ulicy Zwyciêstwa rozpoczê-
to ju¿ budowê du¿ego osiedla mieszkaniowego  na oko-
³o 3,5 tysi¹ca ludzi.  ...
Lepsze ci�nienie gazuLepsze ci�nienie gazuLepsze ci�nienie gazuLepsze ci�nienie gazuLepsze ci�nienie gazu (Gazeta Robotnicza z 11 listo-
pada)
W �wiebodzicach przebudowuje siê uliczn¹ sieæ gazo-
w¹. Plan przebudowy przewiduje trzy etapy i ma byæ
zrealizowany do roku 1970. W chwili obecnej rozpo-
czêty w roku 1963 pierwszy etap przebudowy zosta³ ju¿
zakoñczony. Wymieniono przewody gazowe na ulicach
Lipowej, Wolno�ci, �widnickiej i Kolejowej. £¹cznie
u³o¿ono 1700 mb nowych rur. ...


