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Miasto zajmuje powierzchniê 3.045 ha.
W mie�cie jest 16,5 ha terenów zielonych w tym :
park miejski 2,55 ha, park sportowy 3,45 ha i park
�Caritas� 1,21 ha.
Miasto dysponuje  855 ulicznymi punktami �wietl-
nymi . Nowe o�wietlenie uzyska³y ulice: M³ynarska,
Mickiewicza, Kasztanowa, Polna, Ko�ciuszki, Spa-
cerowa, Przechodnia i Park Miejski. Od koñca 1992
roku montowano o�wietlenie stylizowane. Otrzyma³y
je: Rynek, Kopernika, ¯eromskiego, Puszkina, Pru-
sa, Pocztowa i �widnicka.
Miasto posiada 40 km. dróg i  chodników 25,8 km.
Wykonano remonty nawierzchni 13 ulic o ³¹cznej
d³ugo�ci 5,8 km oraz chodników przy 16 ulicach o
d³ugo�ci 14 km. W obrêbie miasta znajduje siê 7
mostów.
Nad zieleni¹ miejsk¹ opiekê przejê³a prywatna fir-
ma.
W latach 1991 � 93 zlikwidowano 3 przedszkola i 2
¿³obki ze wzglêdu na mniejsz¹ liczbê dzieci.
W sierpniu przyst¹piono do budowy wysypiska ko-
munalnego w Starym Jaworowie.
1 wrze�nia otwarto now¹ szko³ê podstawow¹ na
Osiedlu Piastowskim. Zast¹pi³a dotychczasow¹
Szko³ê Podstawow¹ nr 2 znajduj¹c¹ siê przy
ul. Szkolnej.

GUSTAW BECKER
1819-1885

cz. I
Przewrót przemys³owy w XIX wieku obj¹³

niemal wszystkie ga³êzie produkcji, w tym równie¿
zegarmistrzostwo.

�wiatowej s³awy, znakomita fabryka zega-
rów na �l¹sku za³o¿ona zosta³a przez cz³owieka ob-
darzonego ogromn¹ energi¹ i przedsiêbiorczo�ci¹
po³¹czonymi z umiejêtno�ciami organizacyjnymi i
znakomitym talentem technicznym. Tym cz³owie-
kiem by³ Gustaw Becker.

Gustaw Becker urodzi³ siê 2 maja 1819 roku
w Oels (Ole�nica). O jego m³odzieñczych latach - do
chwili ukoñczenia 22 roku ¿ycia - wiadomo tylko
tyle, i¿ uczy³ siê sztuki zegarmistrzowskiej na �l¹-
sku. W celu poszerzenia wiedzy o produkcji zega-
rów Gustaw Becker odby³ wiele podró¿y. Bêd¹c w
licznych miastach
Niemiec, Szwajcarii
a tak¿e w Wiedniu w
Austrii korzysta³ z
ka¿dej sposobno�ci
kszta³cenia siê na
wysoce kwalifiko-
wanego mistrza
sztuki zegarmi-
strzowskiej. W 1841
roku zosta³ zatrud-
niony pod nazwi-
skiem Hoppacher w
zak³adzie mistrza Clocksmitha w Wiedniu bêd¹cego
w trakcie projektowania i konstruowania zegarów ob-
ci¹¿nikowych. Tam z zapa³em przyst¹pi³ do prac nad
rozwojem nowego, wyj¹tkowego zegara �ciennego.
W 1847 roku, maj¹c 28 lat Gustaw Becker bêd¹c ju¿
¿onatym mê¿czyzn¹ (¿ona Luisa) powróci³ na �l¹sk
i osiedli³ siê w �wiebodzicach przyjmuj¹c posadê ze-
garmistrza. 1 kwietnia tego roku ukaza³ siê w miej-
scowej gazecie �Freiburger Amtsboten� (Nr 15, R.6)
anons, reklamuj¹cy us³ugi nowo otwartego zak³adu
zegarmistrzowskiego G. Beckera, mieszcz¹cego siê
w domu mistrza murarskiego Päslera przy
ul. Dworcowej nr 257a (Bahnhofstrasse) .
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Warto zobaczyæ

Podejmuj¹c jeszcze w Wiedniu decyzjê uruchomie-
nia samodzielnej produkcji, nie przewidzia³ trudno-
�ci, z jakimi musia³ siê borykaæ w pocz¹tkowym
okresie. Pomimo tego, po dwóch latach zrealizowa³
swe marzenie i za³o¿y³ fabrykê zegarów. Fabryka
formalnie zaistnia³a 2 maja 1850 roku. Pocz¹tkowo
funkcjonowa³a w skromnych warunkach, tj. w ma-
³ym pomieszczeniu 2-izbowym przy ul. Okrê¿nej 27,
w którym obok mistrza pracowa³ 1 pomocnik i 6
uczniów. Ju¿ jednak po 2 latach ilo�æ zatrudnionych
podwoi³a siê, a dziêki wsparciu finansowemu rz¹du
i króla Fryderyka Wilhelma IV, zwiêkszy³a siê znacz-
nie produkcja.

Ci¹gle jednak m³ody Gustaw Becker cier-
pia³ na brak pieniêdzy na zakup maszyn, narzêdzi i
surowców. Potrzebowa³ równie¿ du¿ej powierzchni
produkcyjnej. Wiêkszo�æ robotników ze �wiebodzic
i okolic zatrudniona by³a w przêdzalniach lnu i przy
produkcji wyrobów tekstylnych. Z powodu z³ej sy-
tuacji ekonomicznej, ludno�æ otrzymywa³a tak ni-
skie p³ace, i¿ ubóstwo i brak �rodków do ¿ycia wier-
nie towarzyszy³y wiêkszo�ci rodzin. Ograniczone
wysi³ki rz¹du zmierzaj¹ce do znalezienia lekarstwa
na nêdzê zawiod³y. Pomimo g³odu i ubóstwa robot-
nicy niechêtnie rezygnowali z pracy w przêdzalniach.
Nie byli równie¿ sk³onni do udzielenia poparcia no-
wemu przedsiêbiorstwu. Najwiêksz¹ podpor¹ Bec-
kera by³a jego wiara w siebie.

Fakt prowadzenia przez Beckera jednooso-
bowego przedsiêbiorstwa by³ tak bezprecedensowy,
i¿ kto� w koñcu uwierzy³ w jego niew¹tpliwy sukces

i przyszed³ mu z pomoc¹.
Tym cz³owiekiem by³ pre-
zydent �l¹ska. Dziêki jego
wysi³kom rz¹d zainterwe-
niowa³ i pomóg³ Beckero-
wi w otwarciu fabryki. W
1850 roku Gustaw Becker
otrzyma³ od Królewskiego
Ministra Handlu Pana Von
Der Heydta kilkana�cie
maszyn na potrzeby zak³a-

du. Warunkiem udzielenia Beckerowi przez rz¹d po-
mocy by³o �wyci¹gniêcie� z ubóstwa 80 ch³opców
oraz g³oduj¹cych rodzin pracowników przêdzalni. Na
w³asny koszt Becker  karmi³ ich oraz uczy³ zawodu
zegarmistrza. By³o to nie tylko ryzykowne ale wi¹-
za³o siê równie¿ z ogromn¹ odpowiedzialno�ci¹. Co-
dziennie Becker boryka³ siê z rozmaitymi du¿ymi i
ma³ymi niepowodzeniami. M³odzi uczniowie przy-
chodzili i odchodzili gdy tylko zmêczyli siê prac¹.
Uniemo¿liwia³o to zawarcie z nimi umów o naukê
rzemios³a. Stworzenie grupy dobrze wyuczonych i
wprawnych pracowników stanowi³o zatem dla Bec-
kera prawdziwe wyzwanie.

W 1852 roku na Miêdzynarodowej Wystawie Prze-
mys³owej na �l¹sku publiczno�æ mia³a pierwszy raz
okazjê podziwiania zegarów Gustawa Beckera. Za
swoj¹ twórczo�æ Becker zosta³ nagrodzony z³otym
medalem pañstwowym który od tego czasu sta³ siê
jego znakiem handlowym. Umocni³o to zaufanie do
jego przedsiêbiorstwa. Pracownicy przêdzalni zaczêli
przychodziæ do Beckera po naukê i pracê � lody zo-
sta³y prze³amane.

Literatura:

�Gustav Becker Story� Antique Clock Publishing Concord, California 1977

Zarys dziejów �l¹skich fabryk zegarów Gustawa Beckera i Edwarda Eppne-
ra, Krystyna Oniszczuk-Awi¿eñ, katalog wystawy zegarów

W ko�ciele Parafialnym �w. Miko³aja :

O³tarz �w. Józefa

Obraz - �w. Józef rama w stylu barok, obraz bezsty-
lowy. Czas powstania : rama � 2 po³owa XVIII w.,

obraz XIX/
XX w. Autor
nieznany Wy-
miary : 2 m. x
1,50 m. Mate-
ria³ technika :
rama � drew-
no z³ocone,
obraz � olej/
p³ótno.
Rama o profi-
lu wa³ka, pro-
f i l o w a n a ,
obrze¿a ramy
i p³aski orna-
ment ro�linny
� z³ocone.
Obraz � kom-
pozycja sta-

tyczna, w centrum �w. Józef w ciemno b³êkitnej sukni
i br¹zowym p³aszczu. Lew¹ rêkê wyci¹ga przed sie-
bie, praw¹ opiera na ramieniu stoj¹cego z jego pra-
wej strony Dzieci¹tka. Jezus w ró¿owej szacie, pra-
wa rêka w ge�cie b³ogos³awieñstwa, w lewej krzy¿.
W tle pejza¿ w³oski, z prawej kwitn¹ce bia³e lilie.
Wpisany do rejestru zabytków województwa wa³-
brzyskiego pod nr 535, kartoteka nr 3 (ikonografia �
Ewa Stepa)
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KrKrKrKrKronikonikonikonikonikaaaaa
�wiebodzickich Zak³adów
Przemys³u Odzie¿owego
               czê�æ 2

(Wierny przedruk z kroniki
zak³adowej)

W roku 1947 zostaje wysuniêta przez w³a-
dze nadrzêdne koncepcja po³¹czenia zak³adu odzie-
¿owego w �wiebodzicach mieszcz¹cego siê przy
ul. Strumykowej z Zak³adami Odzie¿owymi w Le-
gnicy. Koncepcja ta spotyka siê z ostrym sprzciwem
pracowników Zak³adów Odzie¿owych w �wiebodzi-
cach, którzy postanawiaj¹ wyst¹piæ do w³adz pol-
skich z wnioskiem o umo¿liwienie uruchomienia
wiêkszego przedsiêbiorstwa na terenie �wiebodzic i
proponuj¹ zlokalizowaæ go w budynku przy ul. Ko-
lejowej bêd¹cym pod zarz¹dem Armii Radzieckiej.
Zostaje wy³oniona delegacja w
osobach Ob. Kuczyñski Józef,
Kortylak Jan jako Przewodni-
cz¹cy Rady Zak³adowej, oraz
tow. Maria Kubatówna � Sekre-
tarz P.P.R. która w wyniku
swych starañ uzyskuje zgodê
w³adz na przekwaterowanie
wojsk radzieckich z budynków przy ul. Kolejowej
do innych pomieszczeñ. Inicjatywê t¹ popiera jed-
nostka nadrzêdna w osobie Dyrektora Olszewskie-
go który wyra¿a zgodê na uruchomienie zak³adu
odzie¿owego przy ul. Kolejowej pod warunkiem, ¿e
Jednostka Radziecka opu�ci powy¿sze budynki. W
zwi¹zku z tym delegacja udaje siê do Dowództwa

Wojsk Radzieckich w Legnicy, gdzie zostaje przyjê-
ta przez Marsza³ka Zwi¹zku Radzieckiego Konstan-
tego Rokossowskiego, od którego uzyskuje potrzeb-
n¹ zgodê. Po uzyskaniu zgody w³adz miejscowych,
jednostki nadrzêdnej oraz Armii Radzieckiej dele-
gacja powróci³a do �wiebodzic gdzie okaza³o siê, ¿e
obecna Dolno�l¹ska Fabryka Mebli wyprzedzi³a sta-
rania o te obiekty i uzyska³a równie¿ zezwolenie na
uruchomienie produkcji mebli w budynkach prze-
widzianych na zak³ady odzie¿owe. Natychmiastowa
interwencja u w³adz pañstwowych popierana uza-
sadnieniem, ¿e w budynakch tych by³a ju¿ produko-
wana w czasie wojny konfekcja, Minister Przemy-
s³u wydaje dokument przyznaj¹cy ostatecznie budyn-
ki przy ul. Kolejowej na rzecz Zak³adów Odzie¿o-
wych.

W okresie tym kontynuowana jest nadal pra-
ca przy ul.Strumykowej z równoczesnym prowadze-
niem remontów budynków przy ul. Kolejowej. Zo-
staje utworzona brygada remontowa w ilo�ci 8 osób
pod kierunkiem Ob. Jana Kortylaka. Jednak z braku
�rodków finansowych na remonty otrzymanych bu-
dynków przy ul. Kolejowej, Kierownik Techniczny
Ob. Józef Kuczyñski, - Przewodnicz¹cy Rady Za-
k³adowej Ob. Jan Kortylak, oraz Sekretarz P.P.R. tow.
M. Kubatówna wystêpuj¹ z apelem do za³ogi o przyj-
�cie z pomoc¹. Za³oga w odpowiedzi na apel ten,

zadeklarowa³a siê przepracowaæ
2 tygodnie a otrzymany zarobek
przeznaczyæ na remont otrzyma-
nych budynków zak³adowych.
Pracownicy pracuj¹cy przy re-

moncie budynków u¿ywali w³asnych narzêdzi prze-
jawiaj¹c wiele inicjatyw w zebraniu potrzebnych
przedmiotów na wyposa¿enie Zak³adu, sci¹gaj¹c z
terenu miasta z domów bêd¹cych w rozsypce sprzêt
biurowy, maszyny itp.

W czasie remontu Zak³adu odkryto 6 szt. ma-
szyn szwalniczych ukrytych pod pod³og¹. Dalsze

W powojennych dziejach miasta po raz pierwszy
postanowiono uruchomiæ miejsk¹ komunikacjê sa-
mochodow¹ w dniu 28 wrze�nia 1956 roku (uchwa-
³a Miejskiej Rady Narodowej nr 17/56), jednak za-
miar z powodu trudno�ci w nabyciu chocia¿by  jed-
nego autobusu, zosta³ zrealizowany dopiero w roku
1960. W dniu 22 stycznia 1960 roku  ustalono tary-
fê, która mia³a obowi¹zywaæ z dniem wyruszenia
pierwszego autobusu na trasê. Ze wzglêdu na dwa
du¿e zak³ady w rejonie Pe³cznicy (�WSK� i �Kli-
mat�) pierwsza linia po³¹czy³a miasto w³a�nie z
Pe³cznic¹. Po³¹czenie z Cierniami uruchomiono w
dniu 23 grudnia 1963 roku.

Komunikacja
miejska
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Turystyczny szlak �wiebodzic

uzupe³nienie parku maszynowego dokonywano po-
przez zbieranie z ró¿nych miejscowo�ci starych ma-
szyn, które z kolei remontowano na miejscu. Z inne-
go wyposa¿enia Zak³adu kot³y potrzebne do urucho-
mienia kot³owni zak³adowej �ci¹gniêto z budynku
przy ul. Pstrowskiego, w którym pó�niej uruchomio-
no internat dla S.P.P. Zak³adów Odzie¿owych. Po do-
konaniu niezbêdnych remontów uruchomiono w Za-
k³adzie przy ul. Kolejowej sto³ówkê, ³a�niê zak³a-
dow¹, kot³owniê oraz sale produkcyjne. Na prze³o-
mie 1947/48 r. nastêpuje przeniesienie Zak³adu
Odzie¿owego  z ul. Strumykowej, do budynków przy
ul. Kolejowej. W tym czasie Zak³adem kieruj¹ jako
Dyr. Naczelny Ob. Olek, Dyrektor Techniczny Jó-
zef Kuczyñski, oraz Dyrektor Administracyjno-Han-
dlowy ob. Rechowicz. W dniu 1.X.1947 r. zostaje
utworzony w �wiebodzicach O�rodek Nr 2 skupia-
j¹cy Zak³ady Odzie¿owe mieszcz¹ce siê w Boguszo-
wie, Kamiennej Górze, oraz �wiebodzicach. Po
utworzeniu Pañstwowego O�rodka Konfekcyjnego
Nr 2 w �wiebodzicach  na stanowisko Dyrektora
zostaje powo³any Ob. Binder Antoni, Dyr. Technicz-
nego Ob. Józef Kuczyñski, oraz Dyrektora Admini-
stracyjno-Handlowego Ob.Matecki. W czasie tym
produkowane s¹ w Zak³adzie koszule mêskie, fartu-
chy lekarskie i robocze, spodnie, marynarki, pro-
chowce mêskie gabardynowe, mundury dla P.K.P.
Po przej�ciu z ul. Strumykowej na Kolejow¹, Za-
k³ad szybko zwiêksza swe zatrudnienie ze 160 osób
do 600 osób. W latach tych zostaj¹ uruchomione dla
za³ogi placówki socjalne jak : ¿³obek i przedszkole
w budynku przy ul. Kolejowej Nr 32. Nastêpnie Za-
k³ad uzyskuje drugi budynek przy ul. Kolejowej Nr
19 do którego przeniesiono ¿³obek pozostawiaj¹c w
poprzednim budynku tylko przedszkole, poza tym
Zak³ad otrzyma³ budynek przy ul. Kolejowej Nr 9,
który przeznaczy³ na �wietlicê.

Zarz¹dzeniem Nr 751 z dnia 1 stycznia 1951
roku Minister Przemys³u Lekkiego tworzy samo-
dzielne przedsiêbiorstwo pañstwowe pod nazw¹
��wiebodzickie Zak³ady Przemys³u Odzie¿owego w
�wiebodzicach�.

W roku 1957 Zak³ad wydzier¿awia wspól-
nie z Centralnym Zarz¹dem Przemys³u Odzie¿owe-
go dom wczasowy w �winouj�ciu. W roku 1960 zo-
staje otwarta przy Zak³adzie 3 � letnia Zasadnicza
Szko³a Odzie¿owa dla Pracuj¹cych, której pierwsze
absolwentki rozpoczê³y pracê w Zak³adzie
1.VIII.1963 r. tworz¹c podstawê zespo³u m³odzie-
¿owego. W roku 1962/63 Zak³ad zmienia asortyment
produkcji, nastawiaj¹c siê na produkcjê jesienno -
-zimowych p³aszczyków ch³opiêcych na lata od 7
do 18. W okresie tym równie¿ przechodzi na pracê
dwuzmianow¹ zwiêkszaj¹c zatrudnienie do 1.400
osób. Dnia 4 listopada 1963 r Zak³ad przystêpuje po

raz pierwszy do produkcji na skalê przemys³ow¹
p³aszczyków ch³opiêcych z laminatów na zespo³ach
produkcyjnych nr 221 mistrza Cichego Leona, oraz
222 mistrza Kry�ciaka Boles³awa. W roku 1962
Zak³ad rozpoczyna produkowaæ równie¿ wyroby na
eksport do ZSRR wykonuj¹c 36 tysiêcy sztuk p³asz-
czyków ch³opiêcych.

�wiebodzice, dn. 18.XI.1963 r.

Palmiarnia zbudowana zosta³a w latach
1911-14 w trakcie wielkiej rozbudowy zamku Ksi¹¿,
podjêtej przez ostatniego w³a�ciciela, ksiêcia Psz-
czyny - Jana Henryka XV Hochberga. Kompleks
obiektów cieplarni i palmiarni, otoczony ogrodem
japoñskim, stanowi³ piêkn¹ wizytówkê bogatego
pana na Ksi¹¿u. Prowadzono tu kwiatowo - warzyw-
nicz¹ uprawê ro�lin tropikalnych i krzewów ozdob-
nych. Dla ochrony przed silnymi, po³udniowo - za-
chodnimi wiatrami otoczono ogród pasami tui i cy-
prysików. Ca³o�æ ogrodzono murem z przyporami.
Trzy bramy wej�ciowe zdobi³y kraty z lanego ¿ela-
za (obecnie funkcjonuje jedna brama). Na dachu
palmiarni urz¹dzono galeryjki spacerowe z wido-
kiem na Ksi¹¿, Szczawno Zdrój i �wiebodzice. W
cieplarni zgromadzono drzewa, krzewy i byliny z
ró¿nych krajów strefy ciep³ej i gor¹cej, m.in. z rejo-
nu : Morza �ródziemnego, Afryki podzwrotnikowej,
Azji Po³udniowo - Wschodniej, Australii, Nowej
Z e l a n d i i ,
M e k s y k u ,
Ameryki Pó³-
nocnej i �rod-
kowej. Wy-
pe³ni³y one
c e n t r a l n ¹
o s z k l o n ¹
konstrukcjê o
wysoko�ci 4
piêter i okala-
j¹ce j¹ jedno-
kondygnacyj-

PALMIARNIA
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ne oran¿erie,
których �ciany
wy³o¿ono law¹
z wulkanu Etna.
W�ród krze-
wów i pn¹czy
ukryto groty,
dyskretne altan-
ki, ³aweczki.

Lata II woj-
ny �wiatowej i
pó�niejsze za-
niedbania spo-
wodowa³y, ¿e z
bogatego zesta-
wu egzotycz-
nych gatunków

ocala³a tylko czê�æ ro�lin, a otaczaj¹cy cieplarniê
ogród zmieni³ sw¹ funkcjê na bardziej utylitarn¹ -
na przewa¿aj¹cej powierzchni wzniesiono szklarnie
do uprawy kwiatów i warzyw (pomidory, ogórki).

Niemniej i obecnie, dziêki zachowaniu siê
oko³o 80 gatunków ro�lin tropikalnych, Pal-
miarnia jest obiektem licznych wycieczek.
Zwiedzanie utrudnia fakt, i¿ tylko nieliczne
okazy flory posiadaj¹ tabliczki z nazw¹ ga-
tunku i obszaru wystêpowania.

W najwy¿szej, centralnej czê�ci
cieplarni, znajduj¹ siê wspania³e wysokie

Ogród Japoñski - 1905 r.

Literatura:
Edmund Joñca �Ksi¹¿añski Park Krajobrazowy� - Wydawnic-
two PTTK �KRAJ� 1989r

Pomys³, sk³ad i wykonanie: Adam Rubnikowicz (ze zbiorów w³asnych i udostêpnionych)
Korekta: Robert Sysa
Podziêkowania za zbiory udostêpnione, dla: Pana Mariana Basisty oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej
kontakt  e-mail: Adam.Rubnikowicz@zeto.swidnica.pl

palmy z rodzajów : Kentia, Phoenix (w tym daktylo-
wa) i Rhapis, bananowiec, ig³awa (araukaria), sago-
wiec japoñski, smokowiec (dracena), wawrzyn szla-
chetny, papirus (cibora), mirt i inne krzewy. W oran-
¿erii po prawej stronie od wej�cia rosn¹ : kawowiec,
figowiec sprê¿ysty, strelicja, bieluñ (datura), ró¿a
chiñska, dziêg³awa, jukka, oleander, ramia, hoja,
trzcina cukrowa i inne. Po lewej stronie natomiast -
poza niektórymi ju¿ wymienionymi, jak figowiec,
bieliñ, ró¿a chiñska - mo¿na podziwiaæ piêkn¹ rzew-
niê skrzypolistn¹, lianê za�larz mieszañcowy, dereñ
o ozdobnych li�ciach, mirt, filodendron, dracenê, ci-
borê przemiennolistn¹, paprocie Mefrolepis, r¹czni-
ka pospolitego i inne. Na �cianach wy³o¿onych tufa-
mi rosn¹ gêsto zielistki, kuklik czerwony pe³ny, ró¿-
ne gatunki paproci, trzmielina zwyczajna i inne ro-
�liny obce oraz rodzime. W oran¿erii wschodniej ho-
dowane s¹ doniczkowe palmy, a w oran¿erii zachod-
niej - ró¿ne kaktusy i agawy. W pó³nocnej czê�ci cie-
plarni rosn¹ fikusy, drzewka cytrynowe, maranta
dwubarwna i kuklik czerwony (po wschodniej stro-
nie kawiarni) oraz mandarynki i granaty (po stronie
zachodniej). Wewn¹trz Palmiarni znajduje siê ka-
wiarnia �Pod Tropikiem�. Na zewn¹trz od strony
wej�cia widaæ du¿e ró¿anki, na których rosn¹ dzie-
si¹tki gatunków i odmian ró¿.

Rysunek piórem kulkowym
wykonany przez Pani¹ Agnieszkê K³ossowsk¹ -

pracownicê Miejskiej Biblioteki Publicznej
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Niektóre �wiebodzickie ulice � inne nazwy, inne czasy

Nazwa obecna Nazwa niemiecka Ustalone nazwy miêdzyczasowe

Wolno�ci Wilhelm str.
Stawowa Gustaw Renner str. L.Waryñskiego *
Aleje Lipowe Friedrich str.
Krótka Bismarck str. ¯ymierskiego Fr. Zubrzyckiego
¯wirki i Wigury Zeppelin str.
Towarowa Bahnweg
Spokojna John str.
Zwyciêstwa Schlagete� str.
¯eromskiego Burg str. Zamkowa
Prusa Boles³awa Kirch str. Ko�cielna
bp. Krasickiego Garten str. Ogrodowa I. Daszyñskiego Janka Krasickiego
Kopernika Nikolai str.
Sienkiewicza Landes Hünter str. Stalina
Szkolna Graben str. Strumykowa Marcelego Nowotki
Piaskowa Sand str. Piaskowa Hanki Sawickiej
M³ynarska Mühl str. M³ynarska H. Rutkowskiego
marsz.J.Pi³udskiego Marien str. Mariañska St. Duboisa
T.Ko�ciuszki Saarland Siedlung
Warszawianka Wilhelm Bad
Sikorskiego S³owackiego �wierczewskiego
Ofiar O�wiêcimskich Ko�ciuszki
Pl.Legionów Polskich Hindenburgplatz *** Plac Bohaterów Plac 22 Lipca Neumarkt
M.C. Sk³odowskiej Ziegelei str. Ceglana Pstrowskiego
Wa³brzyska Waldenburger str.
Strzegomska Striegauer str. Bahnhofstrasse****
D³uga Fabryczna
Jeleniogórska Hohenfriedeberg str. Wolno�ci
3 Maja Polna 1 Maja
Kolejowa Stalingradzka
Browarowa Friedhofsweg*****
Mikulicza Kamienna

* by³a proponowana zmiana nazwy na ul. ks. Jerzego Popie³uszki (podjêta uchwa³a Rady Miejskiej) jednak
   zosta³a nadana nazwa ul. Stawowa (uchwa³ê zmieniono)

Ponadto po wojnie istnia³y ulice - w �wiebodzicach **: w Cierniach**:

�wiêtego Jana (prawdopodobnie obecna Spokojna) Osiedle Stare
Nowa, �lusarska, Pó³wiejska
Górska [jako boczna ul. Wa³brzyskiej (Strzelecka?)]
Klary Zetkin  [jako boczna ul. Pi³sudskiego]
Czarna Swietnica (Dom Kolejowy)

** nazwy odnalezione w ksi¹gach Urzêdu Stanu Cywilnego z lat 1945 � 47
*** pierwsza niemiecka nazwa placu Neumarkt (Nowy Rynek)
**** zanim powsta³a nowa ul. Kolejowa, ta nazywa³a siê Kolejow¹
***** w t³umaczeniu droga cmentarna

W czê�ci miasta  nale¿¹cej do Pe³cznicy (tu¿ przy mo�cie Strzegomskim) znajdowa³a siê ulica o nazwie �wiebodzic-
ka. £¹czy³a ona ulicê Strzegomsk¹ z ulic¹ Hanki Sawickiej (obecnie Piaskow¹) i zosta³a zajêta pod zabudowê �Refy�
� budynki czê�ciowo wyburzono.
Równie¿ przy rozbudowie Refy zlikwidowano ulicê Krótk¹, która ³¹czy³a ulicê H.Sawickiej i �wiebodzick¹ z ulic¹
Strzegomsk¹ (równoleg³a do Fabrycznej)

Specjalne podziêkowania dla Kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego � Pani mgr Marii Garliñskiej.


