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Chronologia dziejów

1843
Przy ulicy Ko�cielnej wybudowano nowy budynek
szko³y ewangelickiej. Mieszkaj¹cy tu pisarz bramny
zosta³ przesiedlony do odkupionego za 500 talarów
od rusznikarza Glena budynku nr 29 przy ulicy Ogro-
dowej. 29 maja odby³o siê uroczyste po�wiêcenie
szko³y.
Zosta³a zakoñczona budowa linii kolejowej Wroc³aw
� �wiebodzice.
1844
Jak bardzo potrzebna by³a budowa linii kolejowej,
niech �wiadczy notatka ze ��wiebodzickiego Pos³añ-
ca�, w której mo¿na przeczytaæ, ¿e w tygodniu miê-
dzy 3 a 9 marca 1844 roku kolej Wroc³awsko- �wid-
nicko- �wiebodzicka przewioz³a 2892 pasa¿erów.
Od 4 maja ponownie w hotelu Erdmanna Goglera  w
Cierniach otwarto ³a�niê, która nie tylko ciep³e i zimne
k¹piele, ale tak¿e i specjalistyczne oferowa³a, m.in.
siarczane i podobne.
18 maja w Szczawienku rozpoczêto budowê nowej
szko³y ewangelickiej wraz z mieszkaniem dla kanto-
ra oraz przyleg³ymi zabudowaniami pomocniczymi.
9 czerwca umar³ kupiec Christian Gottlieb Meyer.
Pe³ni³ on funkcjê prze³o¿onego rady, prze³o¿onego
szko³y ewangelickiej i a¿ do momentu z³o¿enia przez
chorobê, by³ wspólnikiem firmy Kramsta.
28 pa�dziernika obchodzono pierwsz¹ rocznicê ist-
nienia Wroc³awsko � �widnicko � �wiebodzickiej
kolei. Rocznica by³a godnie �wiêtowana przez tutej-
szych kolejarzy.
1845
Liczni szanowani obywatele miasta za³o¿yli zwi¹zek
przemys³owy, który przez powo³an¹ do tego celu
szkó³kê niedzieln¹ doskonali³ rzemie�lników i pod-

W nocy z 31 sierpnia na 1 wrze�nia po oberwaniu
chmury nad Szczawnem Zdroju i obfitych opadach
deszczu w okolicach miasta nast¹pi³a powód� (dru-
ga w ci¹gu tego roku), znacznie wiêksza ni¿ pamiêt-
na z roku 1997. Zniszczy³a urz¹dzenia techniczne
(Telekomunikacji, Dialogu, Zak³adu Gazowniczego),
w 25 miejscach uszkodzi³a drogi, zala³a lub podtopi-
³a oko³o 500 budynków. Straty oszacowano na oko-
³o 5 milionów z³otych.
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wy¿sza³ wykszta³cenie praktykantów. 22 marca zo-
sta³ przyjêty statut zwi¹zku. W krótkim czasie zwi¹-
zek liczy³ 30 cz³onków.
1 pa�dziernika uroczy�cie rozpocz¹³ swoje urzêdo-
wanie nowo wybrany burmistrz �wiebodzic Rüden-
burg.
Nowo powsta³a kompania strzelecka w dniu 15 pa�-
dziernika po�wiêci³a swój nowy sztandar.
1846
22 grudnia na najwy¿szej kondygnacji ratusza wy-
buch³ po¿ar. Najwy¿sza czê�æ wiê�by dachowej zo-
sta³a zniszczona.
4 wrze�nia rada miejska zakoñczy³a swoje posiedze-
nia gabinetowe i zgodnie z zaleceniem z dnia 23 lip-
ca rozpoczê³a od teraz posiedzenia jawne.
1 kwietnia Gustav Becker, który stworzy³ �wiebodzic-
ki przemys³ zegarmistrzowski, rozs³awiaj¹c tym sa-
mym miasto na ca³y �wiat, osiad³ jako mieszkaniec
w naszym mie�cie.
1848
W tym rewolucyjnym roku w �wiebodzicach burzy-
³y siê równie¿ umys³y mieszczan, ale nie doprowa-
dzi³o to do krwawych rozruchów.
13 i 14 sierpnia w �wiebodzicach odby³ siê wspólny
festyn strzelecki z miast: �wiebodzice, Wa³brzych,
Mieroszów i Boguszów.
Wielki cmentarz powszechny przy ul. Wa³brzyskiej
zosta³ uroczy�cie otwarty w dniu 28 wrze�nia. Po-
wsta³ on kosztem 7500 talarów. Oba wcze�niejsze
miejsca pochówku, przy szpitalu i ko�ciele katolic-
kim zosta³y teraz zamkniête.
1849
Powsta³ Neumarkt (Obecny Plac Legionów Polskich)
W tym roku Gustav Becker ruszy³ z produkcj¹ regu-
latorów. Kilku uczniów i pomocników by³o jego
wspó³pracownikami. Upór Beckera by³ tak wielki,
¿e pokona³ wszystkie piêtrz¹ce siê przeszkody.
1850
W kwietniu umar³ Tajny Królewski Radca Handlo-
wy Georg Gottlob Kramsta. Posiada³ on olbrzymi
przemys³owy i handlowy talent. To jego geniusz przy-
czyni³ siê do wybudowania do spó³ki z braæmi po-
tê¿nej firmy Kramstów. Droga jego ¿ycia wiod³a od
praktykanta ku�nierskiego a¿ do szanowanego prze-
mys³owca i radcy handlowego.
Czê�ciowo zosta³ rozebrany mur miejski.
1851
Nowa dzielnica i jej pierwsza ulica nazwana Kolejo-
w¹ powsta³a od miejsca przebiegu linii kolejowej.
Przedstawiono równie¿ plan dalszej zabudowy tego
terenu.
1852
Ulice i place otrzyma³y po czê�ci nowe nazwy. Pro-
wadzona by³a dalej, do Wa³brzycha linia kolejowa.
Liczba mieszkañców miasta wynosi³a w tym roku
5.246 osób.

1853
Zakoñczono budowê szosy ze �wiebodzic przez
Dobromierz do Bolkowa.
Zgodnie z wprowadzon¹ ordynacja miejsk¹ od 30
maja 1853 roku wesz³y w ¿ycie oznaczenia w³adzy
miejskiej �Gminna Zwierzchno�æ� i �Gminna Rada�,
wcze�niej wesz³y nazwy �Magistrat� i �Wolne Zgro-
madzenie Rady Miasta�.
1854
Noc¹, z 17 na 18 czerwca na przedmie�ciu �widnic-
kim, prawdopodobnie z powodu podpalenia sp³onê-
³o 15 stodó³.
Do tego czasu odbywa³y siê jeszcze dwa jarmarki
handlowe.
Od tego czasu �wiebodziczanin Fellmann zaj¹³ siê
hodowl¹ jedwabników.
1855
W Pe³cznicy spali³a siê szko³a.
Godnym uwagi jest to, ¿e od tego roku, a tak¿e w
nastêpnych latach urzêdowa nazwa naszego miasta
pisana by³a �Freyburg� (a wiêc przez �y�), podczas
gdy gazeta miejska �Freiburger Bote� ju¿ pisana by³a

z liter¹ �i�.
Na dworcu Starego Zdroju w pa�dzierniku uleg³ nie-
szczê�liwemu wypadkowi szafarz kolei Benjamin
Scholz z Cierni. Wypadek okaza³ siê �miertelny.
1856
Do tego czasu rozró¿niane by³y jeszcze dwa zawo-
dy �Szynkarz� i �Ober¿ysta�. Po 11 lutego zgodnie
z zarz¹dzeniem policji szynkarz w nocy jest na rów-
nych prawach z ober¿yst¹. Równie¿ zap³aty musz¹
byæ podobne.
1857
Wynagrodzenie grabarza za kopanie grobu zosta³o
podwy¿szone, i tak: za grób w 1 klasie z 1 1/3 talara
na 2 talary, w 2 klasie z 25 Sgr. na 1 talara i w 3
klasie z 12 Sgr. do 15 Sgr.
Magistrat sfinansowa³ budowê nowego pieca wapien-
nego.
Nastêpca tronu Fryderyk Wilhelm, pó�niejszy cesarz
Fryderyk III, bawi³ przejazdem w �wiebodzicach.
1858
Rozpoczêto budowê zamku Hugona.
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W Olszanach odnowiono ko�ció³ katolicki.
1859
Zarz¹d policji wyda³ zarz¹dzenie obowi¹zuj¹ce od
21 maja, ¿e �p³ukanie prania i oczyszczanie innych
przedmiotów przy publicznych pompach i zbiorni-
kach wodnych jest zabronione, i ¿e wyprz¹tanie gno-
jowni mo¿e odbywaæ siê tylko w porze nocnej, naj-
d³u¿ej do godziny 7-9 rano�.
Ponownie nastêpca tronu przeje¿d¿a³ przez nasze
miasto.
1860
W tym roku �wiebodzice spotka³a wielka rado�æ, sta-
³y siê miastem garnizonowym. Po ró¿nych miejskich
przygotowaniach w dniu 25 maja przyby³ do miasta
Drugi �l¹ski My�liwski Batalion nr 6 i by³ tymczaso-
wo zakwaterowany w mieszkaniach obywateli mia-
sta. Dowódc¹ by³ major Blankensee.

ANALIZA UK£ADU I ZABUDOWY
WSI CIERNIE I PE£CZNICA - cz. II

Po pó³nocnej stronie rzeki od czasów najdaw-
niejszych ziemia skupiona by³a w rêkach trzech po-
siadaczy, którzy tu mieszkali w trzech dworach: Gór-
nym, �rodkowym i Dolnym. Tradycja tych podzia³ów
ziemi i siedzib zachowa³a siê do ostatnich czasów w
dwóch nazwach - Mittelhof, Niederhof. Brak jest
nazwy Oberhof, ale nale¿y logicznie wnioskowaæ,
ze skoro istniej¹ te dwie nazwy, musia³ byæ tak¿e
Dwór Górny, ten najbli¿szy ko�cio³owi. Trudno jest
obecnie przes¹dziæ, gdzie by³ on zlokalizowany.
Mo¿na jedynie z pewn¹ doz¹ prawdopodobieñstwa
przypuszczaæ, po obszerno�ci gruntownie przebudo-
wanej zagrody nr 18, ¿e zachowany tam, wy-
ró¿niaj¹cy siê wielko�ci¹ majdan gospodarczy po-
wtarza tradycjê majdanu dworskiego niegdy� tam
istniej¹cego. Tereny po pó³nocnej stronie rzeki sku-
pia³y siê pocz¹tkowo w rêkach w³a�cicieli tych dwo-
rów, oraz wolnych kmieci w jaki� sposób uw³asz-
czonych i byæ mo¿e na nowo osadzonych przy prze-
niesieniu wsi przez ksiêcia Henryka Brodatego na
prawo niemieckie. Taka zapewne jest geneza osie-
dleñcza tej strony wsi i czê�ciowo wsi po³o¿onej po
po³udniowej stronie rzeki. Uk³ad wsi nie wskazuje
na jej genezê siêgaj¹c¹ organizacji wsi opólnej. Brak
jest bowiem gruntów wydzielonych do wspólnego
u¿ytkowania w postaci nawsia /dawnego wspólnego
pastwiska/. By³a to wie� w ka¿dym razie w pocz¹t-
kach XVII wieku zasiedlona przez kmieci wolnych,
od których Hochberg skupywa³ grunty rolne celem
za³o¿enia tam folwarku.

W tym te¿ czasie przypuszczalnie, czyli w po-
cz¹tku XVIIw., powstaje tam po po³udniowej stronie

rzeki pa³acyk /SchIösschen/ Hochbergów, pó�niej sie-
dziba wdów tego rodu. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e by³a
to pierwotnie budowla ma³a, jak to nale¿y unosiæ z
przyjêtej nazwy, ale w otoczeniu ozdobnego ogro-
du, który to dokumentuj¹ wspomnienia kronikarzy.
W po³owie XVIII w. podjêto budowê nowego oka-
za³ego pa³acu burz¹c dotychczas istniej¹c¹ budow-
lê. Mówi siê, ¿e nowy pa³ac powstaje na miejscu sta-
rego. Nie ma jednak ostatecznej pewno�ci, czy nie
stan¹³ on na nowym miejscu, obok istotnie pó�niej
zburzonego pa³acyku. Te w¹tpliwo�ci nasuwaj¹ siê
w zwi¹zku z istnieniem starych, kamiennych piwnic
w budynku obok, po drugiej stronie stajni dworskich,
po³o¿onym bli¿ej drogi i rzeki /budynek nr 130/. W
budynku tym, w którym znalaz³a pó�niej pomiesz-
czenie gospoda, znajduj¹ siê dwupoziomowe piwni-
ce, z których po³o¿one ni¿ej zbudowane z kamienia
polnego posiadaj¹ sklepienia krzy¿owe. Niespotyka-
na tutaj dwupoziomowo�æ piwnic, usytuowanie bu-
dynku w stosunku do drogi /równolegle/ i najbli¿sze
s¹siedztwo nowego pa³acu, pozwalaj¹ na wysuniecie
hipotezy, ¿e mamy byæ mo¿e tutaj do czynienia z
pozosta³o�ciami starego pa³acyku Hochbergów. Nie
mo¿na wykluczyæ, ¿e nowy pa³ac zaczêto wznosiæ
na innym jednak miejscu, a wzmianki w literaturze o
budowie nowej rezydencji, dos³ownie na miejscu sta-
rego budynku, nie s¹ zbyt precyzyjne. Nowa rezy-
dencja zosta³a zaplanowana na du¿¹ skalê wiêc wy-
korzystywanie miejsca starego nie by³o tak istotne, a
nawet utrudnia³oby prace projektowe i realizacyjne.
Na terenie wsi, po tej stronie rzeki, znalaz³y siê
wszystkie cztery m³yny, z których dwa skrajne zy-
ska³y nazwê: zachodni Piaskowy, wschodni Dolny.
By³y to zapewne m³yny powsta³e na terenach wyku-
pionych, lub te¿ wydzier¿awionych od Hochbergów.
Wiadomo, ¿e w 1794 i 1795 r. w rêkach Hochber-
gów znajdowa³y siê dwa m³yny w Cierniach, o czym
mówi archiwalne sprawozdanie z inspekcji budowy,
czy reperacji tych¿e m³ynów, By³y to m³yny
przypuszczalnie oddane w dzier¿awê, W 1794 r., jak
wynika ze sprawozdania, m³ynem Piaskowym zarz¹-
dza³ /czy dzier¿awi³/ Johann Gottlieb, a m³ynem
Dolnym Gottfried Unger. Przypuszczaæ nale¿y, ¿e
m³yny przynosz¹ce dochody, zwi¹zane od najdaw-
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niejszych czasów z przywilejem posiadania, czy
czynszów, pozostawa³y od najdawniejszych czasów
swego istnienia w gestii pañskiej, czyli w tym wy-
padku Hochbergów. To t³umaczy usytuowanie
wszystkich m³ynów, przynosz¹cych okre�lone do-
chody, w tej czê�ci wsi przynale¿nej do dóbr. To po-
twierdza wysuniêt¹ tezê, ¿e wie� po pó³nocnej stro-
nie by³a w odró¿nieniu od po³udniowej wsi¹ osadzo-
n¹ przez wolnych kmieci. Od nich to w pocz¹tku
XVII w, wykupi³ cze�æ ziemi Hochberg, aby utwo-
rzyæ folwark - dwór /hof/ dla prowadzenia dochodo-
wej gospodarki rolno-folwarcznej.
Na terenie wsi po³o¿onej po po³udniowej stronie znaj-
duj¹ siê jeszcze dwa domy zagrodników pochodz¹-
ce z koñca XVIII w., wzniesione w konstrukcji sza-
chulcowej. Jeden z nich jest niemal identyczny jak
na projekcie domu wznoszonego w dobrach Hoch-
bergów na terenie wsi Pe³cznica, datowanym 1794.
To nasuwa przypuszczenie, ¿e jeszcze w tym czasie
by³ to dom typowy dla zabudowy tej strony wsi, poza
istniej¹cymi tam równie¿, w mniejszo�ci jednaka za-
grodami kmiecymi.
Pó³nocna czê�æ wsi posiada³a przypuszczalnie ju¿ w
XVIII w. zabudowê o tym charakterze, jaka zacho-
wa³a siê z pewnymi zmianami do czasów nam wspó³-
czesnych. Jakkolwiek nie istnieje ¿adna z zagród, któ-
ra by pochodzi³a w pe³ni z tych czasów, niemniej
zachowane s¹ pewne elementy, które wskazuj¹ na
genezê XVIII w. zagród (daty na ¿³obie, ¿arnach,
studni). Odnosi siê to oczywi�cie do uk³adu prze-
strzenno-funkcjonalnego. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e
by³a to zabudowa równie¿ g³ównie szachulcowa.
Obecne zagrody wzniesione z kamienia czy ceg³y
pochodz¹ najwcze�niej z I po³owy XIX w., a prze-
wa¿aj¹ raczej powsta³e w II-giej po³owie XIX w. Nie-
mniej zatrzyma³y one tradycyjny uk³ad przestrzen-
no-funkcjonalny siêgaj¹cy jeszcze pocz¹tku XVII w.
�wiadczy o tym analogiczny uk³ad wnêtrza budyn-
ku mieszkalnego dworu Dolnego, pochodz¹cego z
prze³omu XVI/XVII w.
Typowy uk³ad przestrzenny zagrody  to zabudowa
w czworobok zamykaj¹ca wewnêtrzny majdan go-
spodarczy. Budynek mieszkalny zwrócony szczytem
ku drodze na rzucie wyd³u¿onego prostok¹ta gro-
madzi pod wspólnym dachem tak¿e oborê po³o¿on¹
w g³êbi. Do niej, pod k¹tem prostym, przylega bu-
dynek stodo³y z przejazdem bramnym na osi, kry-
tym stropem belkowym, o otworach bramnych zwieñ-
czonych odcinkowo. Do niej równie¿, pod k¹tem
prostym przylega stajnia po³o¿ona naprzeciw domu
mieszkalnego, po³¹czona niekiedy z czê�ci¹ miesz-
kaln¹ przeznaczon¹ dla najemnych, sezonowych
robotników rolnych, czy te¿ mieszkanie dla starych
rodziców. Czwart¹ �cianê czworoboku zamyka bu-
dynek mieszcz¹cy chlewik, kurnik, lub magazyn na
zbo¿e. Zazwyczaj budynek mieszkalny zawiera³ w

drugiej czê�ci przylegaj¹cej do obory równie¿ ju¿
stoiska dla byd³a poprzedzone w¹skim sklepionym
korytarzykiem komunikacyjnym. Obszerne stajnie i
obory nakrywaj¹ odcinkowe sklepienia, wsparte na
granitowych kolumnach, wzmocnione pasami gur-
tów. W II po³owie XIX w. pojawiaj¹ siê po�rodku
majdanu gospodarczego murowane gnojowniki. Za-
grody odsuniête nieco od drogi wiejskiej, otacza³y
kamienne mury z wjazdem, o zaokr¹glonych naro-
¿ach, prowadz¹cym do bramy i furtki, usytuowany-
mi wg³êbnie w stosunku do linii drogi. W wielu wy-
padkach kamienny mur otacza³ du¿y teren, po³o¿o-
ny z boku zagrody, za stajni¹. Przypuszczalnie by³y
to wybiegi dla koni i czê�ciowo pastwiska przekszta³-
cane z czasem w sady.

W latach 80-tych XIX w. niekiedy domy miesz-
kalne dawnych zagród sytuowane zostaj¹ równole-
gle do drogi i otrzymuj¹ kszta³ty domów miejskich
ze zdobionymi dekoracj¹ tynkow¹ fasad. S¹ to ana-
logiczne w formie domy do powstaj¹cych na wsi rów-
nie¿ domów mieszkalnych w otoczeniu ogrodów, nie
zwi¹zanych z gospodarstwem rolnym. Te ostatnie zo-
staj¹ wznoszone w IV æw. XIX w. równolegle z ty-
pow¹ zabudow¹ zagrodow¹ wsi, siêgaj¹c¹ tradycj¹
XVII w.

Widokówka Pe³cznicy ze zbiorów Pana E. Ha³dasia
�ród³o: Studium Historyczno - Urbanistyczne miasta �wie-
bodzice, Wroc³aw 1991.

�wiebodzickie zegary

Bardzo ³adny zegar wisz¹-
cy firmy Gustaw Becker.
Skrzynka wykonana z orze-
cha i sosny.Me-
c h a n i z m
sprawny, sy-
gnowany. Cy-
ferblat poob-
cierany. Nad
osi¹ wskazó-

wek ma³a sygnatura �GB� wkompono-
wana w kotwicê. Wahad³o z porcelank¹
w �rodku. Wysoko�æ ca³kowita 70 cm,
szeroko�æ 29 cm, g³êboko�æ ok.12 cm.
Kluczyk do nakrêcania.
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Zmiany w Prezydium MRN w �wiebodzicach -
(Gazeta Robotnicza z dnia 12 lutego)

W ubieg³ym tygodniu odby³a siê w �wiebo-
dzicach sesja Miejskiej Rady Narodowej. Podczas
obrad dotychczasowy przewodnicz¹cy Prezydium
MRN Witold Kozakiewicz zwróci³ siê z pro�b¹ do
radnych o zwolnienie go z zajmowanego stanowi-
ska. Nowym przewodnicz¹cym Prezydium MRN
zosta³ dotychczasowy pracownik Dolno�l¹skich Za-
k³adów Przemys³u Cukierniczego ��nie¿ka� w �wie-
bodzicach mgr Les³aw Stró¿yñski. Na nie obsadzo-
ne od kilku miesiêcy stanowisko sekretarza Prezy-
dium MRN radni wybrali dotychczasow¹ pracowni-
cê Zak³adów Metalowych �Predom � Termet� w
�wiebodzicach Kazimierê Darsk¹.
Walne zebranie �Victorii� - (Gazeta Robotnicza z
dnia 26 lutego)

W �wiebodzicach odby³o siê zebranie spra-
wozdawczo � wyborcze Klubu Sportowego �Victo-
ria�. W dyskusji nad ocen¹ dotychczasowej dzia³al-
no�ci mówiono o bazie sportowej klubu. Planowany
na bie¿¹cy rok remont stadionu �stan¹³ pod znakiem
zapytania, gdy¿ przez ten teren ma przebiegaæ nowa
szosa. Jej budowa powinna ruszyæ za kilka lat. Spor-
towcy mogliby korzystaæ równie¿ z boiska przy ul.
¯wirki i Wigury. Niestety, nie nadaje siê do u¿ytku.
Wiosn¹ 1972 roku Miejska S³u¿ba Drogowa w Strze-
gomiu po³o¿y³a na nim pierwsz¹ warstwê bitumicz-
n¹ i dotychczas robót nie zakoñczy³a.

Podczas zebrania Powiatowy Komitet Kultu-
ry Fizycznej i Turystyki w �widnicy przekaza³ czo-
³owym dzia³aczom klubu pami¹tkowe patery i pu-
chary. Otrzymali je: Tadeusz Gruszka, Bohdan P³a-
czek, Marian Dro¿d¿owski, Alfred Merker, Jan Ku-
rzawa i Edmund Walczak.

Prezesem nowo wybranego zarz¹du zosta³
Eugeniusz Siwek.
Klub i sto³ówka dla za³ogi ��nie¿ki� -  (Gazeta Ro-
botnicza z dnia 27 lutego)

W lutym br. Za³oga Dolno�l¹skich Zak³adów
Przemys³u Cukierniczego ��nie¿ka� w �wiebodzi-
cach wzbogaci³a siê o klub. Urz¹dzony zosta³ w bu-
dynku przy ul. Jeleniogórskiej. Nie lada atrakcjê sta-
nowi kolorowa telewizja. Jest ju¿ sporo gier �wietli-
cowych, zamówiono bilard, a w projekcie jest rów-
nie¿ kupno pianina. Scena umo¿liwia organizowa-
nie wystêpów artystycznych. Do pomieszczeñ przy
klubie przeprowadza siê zak³adowa biblioteka. Za

Wycinki
ze starych gazet

Cyryla ratajskiego

Rok 1973 cd i 1974

pracê placówki odpowiedzialny jest etatowy kierow-
nik. W nowo otwartym klubie odby³o siê ju¿ kilka
imprez, a m.in. choinka noworoczna dla dzieci pra-
cowników ��nie¿ki�. Z nowej placówki korzystaæ
bêd¹ tak¿e �wiebodziccy ormowcy.

G³ówna sala klubu wykorzystywana jest w
godzinach od 13 do 16 jako sto³ówka. Prowadzi j¹
na zlecenie zak³adu, oddzia³ WSS �Spo³em�. Obli-
czona jest na wydawanie oko³o 200 obiadów dzien-
nie. Mog¹ z niej korzystaæ pracownicy zak³adu na
zasadach ulgowych (fabryka pokrywa trzeci¹ czê�æ
kosztów) oraz cz³onkowie ich rodzin przy pe³nej
odp³atno�ci.
Notka pod zdjêciem Osiedla Przodowników Pracy
- (Gazeta Robotnicza z dnia 05 marca)

Osiedle Przodowników Pracy w �wiebodzi-
cach, którego budowa bêdzie zakoñczona w 1974
roku liczy obecnie ponad 5 tysiêcy mieszkañców.
�Klimator� w rozbudowie -  (Gazeta Robotnicza z
dnia 01 marca)

Prace przy rozbudowie Fabryki Urz¹dzeñ
Klimatyzacyjno � Wentylacyjnych �Klimator� w
�wiebodzicach nabra³y tempa. Aktualnie realizowa-
ny jest pierwszy etap inwestycji. Buduje siê kot³ow-
niê centralnego ogrzewania, malarniê, centraln¹ sprê-
¿arkowniê i magazyn surowców. Roboty budowlane
wykonano dotychczas w 50 procentach, a termin za-
koñczenia pierwszego etapu up³ywa z koñcem grud-
nia br. Poniewa¿ zrealizowane zosta³y najbardziej
pracoch³onne roboty, aktualny stan zaawansowania

inwestycji umo¿liwia zakoñczenie prac w terminie.
Drugi etap rozbudowy �Klimatora� ma roz-

pocz¹æ siê w styczniu 1974 roku. Obejmie budowê
dwóch hal produkcyjnych, galwanizerni, magazynu
wyrobów gotowych i budynku laboratoryjno � so-
cjalnego. Wykonawc¹ ma byæ Przedsiêbiorstwo Bu-
dowlano � Monta¿owe Przemys³u Ciê¿kiego we Wro-
c³awiu. Choæ pertraktacje trwaj¹ ju¿ prawie rok,
PBMPC czyni ró¿ne trudno�ci w przyjêciu do reali-
zacji tego zadania. Sprawa nie jest wiêc jeszcze za³a-
twiona.

Pierwszy etap rozbudowy �Klimatora� przy-
niesie przede wszystkim poprawê warunków pracy

ul. W¹ska
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za³ogi. Stara kot³ownia ma ograniczon¹ wydajno�æ i
w zwi¹zku z tym w halach produkcyjnych panuj¹
niskie temperatury. Na szczê�cie, skutki niedogrza-
nia podczas tegorocznej, ³agodnej zimy nie s¹ tak
dokuczliwe. Ponadto bardzo z³e warunki pracy ist-
niej¹ w obecnej �malarni�.

Dopiero realizacja drugiego etapu planowa-
nych inwestycji przyniesie a¿ trzykrotny wzrost pro-
dukcji �Klimatora�. Wszystkie nowe hale bêd¹ dys-
ponowa³y zapleczem socjalnym, odpowiadaj¹cym
wspó³czesnym wymogom.
1974
Osiedle domków jednorodzinnych na Wilczej Gó-
rze � (S³owo Polskie z 22 lutego)

Coraz wiêcej mieszkañców �wiebodzic wy-
ra¿a chêæ budowy w³asnych domków jednorodzin-
nych. Aktualnie Wytwórnia Urz¹dzeñ Klimatyzacyj-
nych �Klimator� wznosi 35 domków dla swych pra-
cowników. Osiedle to zlokalizowano na tzw. Wilczej
Górze.

Ponadto miejscowe w³adze wytypowa³y te-
reny przy ul. Ko�ciuszki z przeznaczeniem na dru-
gie osiedle mieszkaniowe. Opracowano ju¿ doku-
mentacjê geodezyjno � urbanistyczn¹. Roboty bu-
dowlane rozpoczn¹ siê po uprzednim uzbrojeniu
dzia³ek.
Nowe w³adze miast i gmin - (Gazeta Robotnicza z
dnia 08 marca)

W ostatnich tygodniach grudnia ubieg³ego
roku odby³y siê pierwsze sesje miejskich i gminnych
rad narodowych w powiatach: �widnickim, jaworskim
i �redzkim.

Przewodnicz¹cym MRN w �wiebodzicach
wybrany zosta³ na inauguracyjnej sesji Zdzis³aw
Koz³owski. Funkcjê zastêpców pe³niæ bêd¹: Tadeusz
Kraciñski i Edward Pilitowski. Rada pozytywnie za-
opiniowa³a te¿ kandydaturê Les³awa Stró¿yñskiego
na naczelnika miasta.
W naszym obiektywie - (Gazeta Robotnicza z dnia
29 marca)

W osiedlu Przodowników Pracy w �wiebo-
dzicach buduje siê du¿y pawilon handlowo � us³u-
gowy. Na parterze znajd¹ siê sklepy: ogólno � spo-
¿ywczy, miêsny i z artyku³ami przemys³owymi. Na
piêtrze � zak³ady us³ugowe: ZURiT, krawiecki, fry-
zjerski oraz �wietlica Spó³dzielni Mieszkaniowej
�Wiosna�.

Zakoñczenie i oddanie do u¿ytku pawilonu
przewidziano na IV kwarta³ br.
Woda dla �wiebodzic - (Gazeta Robotnicza z dnia
18 kwietnia)

Sprawa zaopatrzenia �wiebodzic w wodê pit-
n¹ jest na dobrej drodze. Uda³o siê rozwi¹zaæ naj-
trudniejszy problem � Zjednoczenie �Centrobud� w
Warszawie kilka dni temu potwierdzi³o dostawy 16
km rur ¿eliwnych. Realizowaæ bêdzie je w tym roku.

Obecnie termin doprowadzenia wody do
�wiebodzic zale¿y wy³¹cznie od realizatora inwesty-
cji � Wroc³awskiego Przedsiêbiorstwa Robót In¿y-
nieryjnych. Otrzyma³ on ju¿ przydzia³ pierwszej partii
ponad 3 km rur. Skoro jest wiêc materia³, nic nie stoi
na przeszkodzie aby rozpocz¹æ roboty.
W �wiebodzicach zabrano siê do porz¹dków  - (Ga-
zeta Robotnicza z dnia 18 kwietnia)

W wielu punktach �wiebodzic prowadzi siê
roboty porz¹dkowe. Np. przy ul. �widnickiej � jed-
nej z g³ównych ulic miasta � k³adzie siê chodnik i
zak³ada pas zieleni. Zieleniec powstaje te¿ na placu
przed Dolno�l¹skimi Zak³adami Przemys³u Cukier-
niczego ��nie¿ka�. Ustawi siê tu gazony i ³awki. W
czê�ci placu urz¹dzi siê parking o utwardzonej na-
wierzchni. Prace trwaj¹.

Kompleksowo porz¹dkuje siê osiedle w re-
jonie ulicy Zamkowej. Wyburzono tu wiele starych
szop i przybudówek, zak³ada siê ogrodzenie, wyko-
nuje roboty ziemne. Du¿¹ inicjatywê wykazuje tu ko-
mitet osiedlowy samorz¹du mieszkañców.
�mietnik przy E-83  - (Gazeta Robotnicza z dnia 18
kwietnia)

Gospodarka komunalna w �wiebodzicach
szczególnie lubi urz¹dzaæ �mietniki przy wa¿nych,
ba przy miêdzynarodowych arteriach. Jeszcze nie tak
dawno wszystkie miejskie �mieci wywo¿ono na
�mietnisko, zlokalizowane przy drodze E-83, tu¿ za
rogatkami �wiebodzic w kierunku Jeleniej Góry.

Obecnie MPGK urz¹dzi³o olbrzymie �miet-
nisko pod Mokrzeszowem, równie¿ przyleg³e bez-
po�rednio do trasy E-83, tyle tylko, ¿e z drugiej ni¿
poprzednio strony miasta. Zasypuje siê tu jakie� do³y,
prawdopodobnie by³¹ ¿wirowniê. Ca³y k³opot w tym,
¿e masy papierów i innych, co l¿ejszych �mieci wiatr
roznosi na kilka kilometrów od wysypiska po rowach
i jezdni miêdzynarodowej drogi. Dzieje siê to w okre-
sie, kiedy z nieporz¹dkami prowadzi siê szczególnie
nasilon¹ walkê.

Niestety, taki ba³agan nie wystawia dobrego
�wiadectwa gospodarzom miasta.
Sala gimnastyczna i boisko dla LO - (Gazeta Ro-
botnicza z dnia 18 czerwca)

Liceum Ogólnokszta³c¹ce im Marii Konop-
nickiej w �wiebodzicach wzbogaci³o siê w listopa-
dzie 1973 roku o sale gimnastyczn¹. We wrze�niu
br. szko³a otrzyma komplet boisk sportowych do pi³-
ki rêcznej siatkówki i koszykówki, z bie¿ni¹ i skocz-
niami. �wiebodzickie Liceum bêdzie wiêc mia³o do-
skona³e warunki do prowadzenia zaj¹æ z wychowa-
nia fizycznego i rozwijania sportu...

... Na potrzeby szko³y adaptowane s¹ te¿
przylegaj¹ce budynki. Dziêki temu Liceum otrzyma
dwie dodatkowe izby lekcyjne: do zajêæ technicz-
nych i gabinet chemiczny.
Ruszy³a budowa Osiedla Piastów - (Gazeta Robot-
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nicza z dnia 28 sierpnia)
Wa³brzyskie Przedsiêbiorstwo Budownictwa

Uprzemys³owionego przyst¹pi³o do budowy pierw-
szych bloków mieszkalnych na Osiedlu Piastów w
�wiebodzicach. Pod dwa budynki przygotowano ju¿
fundamenty, natomiast pod trzeci � rozpoczêto wy-
kopy. Wszystkie trzy domy gotowe bêd¹ w przy-
sz³ym roku.

Jeden z wymienionych budynków wznoszo-
ny jest w ramach tzw. Budownictwa wi¹zanego.
WPBU wykona stan surowy, a roboty wykoñczenio-
we miejscowe zak³ady pracy, które te¿ osiedl¹ w nich
swoich pracowników. Dwa nastêpne domy przezna-
czone s¹ dla Powiatowej Spó³dzielni Mieszkaniowej
�Wiosna� i do dyspozycji Urzêdu Miejskiego.

Ponadto na Osiedlu Piastów kontynuowane
s¹ roboty przy dalszym zbrojeniu terenów.
69-letni rencista uj¹³ napastnika - (Gazeta Robotni-
cza z dnia 21 sierpnia)

Jednej z sierpniowych niedzieli 31-letni Wa-
c³aw Z., z zawodu kierowca Spó³dzielni Pracy Wod-
no � Melioracyjnej we Wroc³awiu, bêd¹c w �wiebo-
dzicach zaczepi³ przed budynkiem dworca PKP, 12
letni¹ dziewczynkê, która czeka³a na autobus. Zwa-
bi³ j¹ do hollu dworca, a nastêpnie przy u¿yciu si³y
wci¹gn¹³ do toalety. Krzyk dziewczynki spoza drzwi
us³ysza³ 69-letni rencista Franciszek Ca³us, który nie
namy�laj¹c siê wywa¿y³ zamek i przy pomocy osób
trzecich uj¹³ napastnika oddaj¹c go w rêce funkcjo-
nariuszy MO.

Wczoraj w �wiebodzicach zastêpca proku-
ratora wojewódzkiego we Wroc³awiu Marian Derkacz
podziêkowa³ Franciszkowi Ca³usowi za jego obywa-
telsk¹ postawê, a w dowód uznania wrêczy³ mu list
pochwalny i zegarek. Od naczelnika miasta Fr. Ca-
³us otrzyma³ wi¹zankê kwiatów.
Pawilon w Cierniach - (Gazeta Robotnicza z dnia
26 wrze�nia)

Mieszkañcy dzielnicy Ciernie w �wiebodzi-
cach otrzymali niedawno ³adny pawilon handlowy.
Wybudowa³a go Gminna Spó³dzielnia w �widnicy.
W nowo oddanym obiekcie urz¹dzono sklep spo¿yw-
czy i miêsny. Dziêki temu poprawi³o siê zaopatrze-
nie tej czê�ci miasta, odleg³ej o kilka kilometrów od
handlowego centrum �wiebodzic.
Czerwone autobusy zamiast niebieskich - (Gazeta
Robotnicza z dnia 24 pa�dziernika)

1 pa�dziernika br. MPGK nr 2 w �widnicy
wprowadzi³o pe³n¹ obs³ugê trasy �widnica � �wie-
bodzice przez miejsk¹ komunikacjê autobusow¹. W
zwi¹zku z tym oddzia³ PKS nie bêdzie sprzedawa³
biletów miesiêcznych na dojazdy do pracy i szkó³ na
tej trasie, a jego autobusy nie bêd¹ zatrzymywa³y siê
na wspomnianym odcinku....
�wiebodzickie paradoksy - (Gazeta Robotnicza z
dnia 18 grudnia)

Tylko nieliczni mieszkañcy �wiebodzic wie-
dz¹, ¿e w ich mie�cie s¹ dwie ulice nosz¹ce tê sam¹
nazwê: Strzegomska. Jedna, szeroka i ³adna, biegnie
w kierunku Strzegomia, a druga, w¹ska, o nawierzch-
ni gruntowej, usiana zdradliwymi wybojami, pe³ny-
mi b³ota, prowadzi od... tej pierwszej w kierunku stacji
kolejowej. Nale¿y wspó³czuæ mieszkañcom miesz-
cz¹cych siê tu domów. Samochody dostawcze z tru-
dem poruszaj¹ siê po tej drodze, a osobowe mog¹
po³amaæ resory.

Stara droga wêglowa.
Pod koniec XVII wieku istnia³y ju¿ namiast-

ki kolei. Po szynach z drewna, kamienia b¹d� ¿eliwa
porusza³y siê pojedyncze wagoniki ci¹gniête przez
konie b¹d� ludzi. Takie rozwi¹zania s³u¿y³y  do trans-
portu surowców (przede wszystkim wêgla) na ma³e
odleg³o�ci.

Na naszym terenie, zanim powsta³a prawdzi-
wa kolej, transportowano wêgiel z górniczego Wa³-
brzycha do portu w Malczycach, sk¹d Odr¹ ekspe-
diowano go dalej, m.in. do Wroc³awia. Drogê Wa³-
brzych � �wiebodzice � Stanowice � Strzegom �
Budziszów � Malczyce, której budowê rozpoczêto
w 1780 roku, nazywano �Drog¹ wêglow¹�. Mia³a
ona d³ugo�æ 55 kilometrów, a transport odbywa³ siê
przy wykorzystaniu wozów konnych. Przez teren

�wiebodzic droga ta przebiega³a pocz¹tkowo obok
miasta (na jej bazie powsta³y pó�niej ulice: Wa³brzy-
ska i Strzegomska), dalej obecn¹ ulic¹ Sienn¹ i na jej
przed³u¿eniu drog¹ poln¹, biegn¹ca wzd³u¿ ca³ej za-
budowy Cierni.

W roku 1816 powsta³y pierwsze plany po³¹-
czenia  Wa³brzycha z Malczycami i Wroc³awia z Za-
brzem (transport wêgla drog¹ wodn¹ do Wroc³awia
trwa³ czasem nawet i dwa lata!) Autorem tego pro-
jektu by³ K. Bartsen. Zrezygnowano jednak na rzecz
modernizacji drogi wodnej. W tym samym roku �l¹-
ski Urz¹d Górniczy wysuwa propozycjê budowy li-
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��wiebodzice - Dzieje Miasta� - Adam Rubnikowicz
Korekta: Robert Sysa. Stale wspó³pracuj¹: Boles³aw Kwiatkowski, Edward Ha³da�, Daniel Wojtuc-
ki, Wojciech Orzel, Ró¿a Stolarczyk.
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 �ród³a

nii kolejowej Wa³brzych � Malczyce. Zdublowanie
malczyckiej drogi wêglowej dokona³o siê ostatecz-

nie w 1895 roku
W Cierniach, przy drodze wêglowej (nieda-

leko od obecnego przystanku kolejowego), wo�ni-
com oferowa³a swoje us³ugi ober¿a �Nadzieja�, któ-
rej fragmenty przetrwa³y do dnia dzisiejszego.

Zdjêcie wozów z wêglem na mo�cie w £¹zanach (ko³o Strze-
gomia) pochodzi z niemieckiej strony internetowej.
Zdjêcie pozosta³o�ci z ober¿y �Nadzieja� - Boles³aw Kwiat-
kowski.

Listy w sprawie przesz³o�ci

Ulla Schkedi
POB 456
38935 Givath Chaim Ichud / Izrael
8 sierpieñ 1998 r.
Do Burmistrza Miasta
�wiebodzice / Polska / �l¹sk

Szanowny Panie Burmistrzu.
Po 60 latach zobaczy³am Wasze miasto.

Urodzi³am siê tutaj w 1921 roku. Moje nazwisko:
Urszula Schkedi z domu Wolff, jestem ¿ydowskiego
wyznania. Do Izraela wyjecha³am w 1938 roku, gdzie
mieszkam z moj¹ rodzin¹ � mê¿em, trzema synami i
8 wnukami.
Mój m¹¿ i nasz starszy syn w czasie pobytu w
�wiebodzicach sfilmowali i sfotografowali miasto.
By³am pod wra¿eniem jak du¿o dokonano i jak
rozwinê³o siê miasto.

�wiebodzice to bardzo piêkne, czyste i
przemi³e miasto. Tylko okropny, wstrz¹saj¹cy by³
widok ma³ego, zaniedbanego ¿ydowskiego
cmentarza. Grób mojego zmar³ego ojca wprawdzie

znajduje siê, jednak¿e groby s¹ zniszczone i
rozkopane. Mo¿e jest mo¿liwo�æ uporz¹dkowania
grobu i zrobienia ma³ego napisu: Philipp Wolff
urodzony 28.05.1875 zmar³y 14.01.1938.

Moja matka Jenny Wollf z domu Pincus do
stycznia 1945 r. ¯y³a w �wiebodzicach w swoim
domu przy ul. Miko³aja 5, sk¹d zosta³a potem
wysiedlona do ma³ego, mansardowego mieszkania
przy Packhofgasse. Czy jest jeszcze dom przy ul.
Miko³aja 5, w³asno�æ moich rodziców?

Moja matka po styczniu 1945 r. zaginê³a i
prawdopodobnie przez nazistów we Wroc³awiu
zamordowana.

Piszê ten list po niemiecku, gdy¿ nie mówiê
po polsku. Mam nadziejê, ¿e ma Pan mo¿liwo�æ go
przet³umaczyæ.

Cieszy³abym siê, gdybym otrzyma³a od Pana
odpowied�.
Z powa¿aniem Ulla Schkedi.

T³umaczy³a: Lidia Z³otek

Kawiarnia przy ul. M. Kopernika, dawna ulica Nikolai Str. -
widokówka z roku 1930.

Okruchy historii
Parafiia pod wezwaniem �w. �w. Piotra i Paw³a powsta-

³a w 1952 roku. Jej pierwszy proboszczem zosta³ mianowany
ks. Julian Bolek, który po dwóch latach zosta³ usuniêty przez
w³adze cywilna. Zaznaczy³ siê jadnak wielk¹ gorliwo�ci¹,
czego wyrazem by³ p³acz wielu parafian przy jego po¿egna-
niu.

Kolejnym proboszczem zosta³ ustanowiony ks. kano-
nik Józef Lach. Jego staraniem przeprowadzono adaptacjê
by³ego ko�cio³a ewangelickiego na obecn¹ �wi¹tyniê kato-
lick¹. Przez 36 lat duszpasterzowania wskazywa³ jak ¿yæ, by
wygraæ ¿ycie, by wygraæ �mieræ. Po jego �mierci (zm.
19.02.1989r.) parafiê obj¹³ ks. Henryk Ja�kiewicz, który da-
rem serc wiernych ramontowa³ parafialne budynki. Obecnym
proboszczem jest ks. kanonik Jan Mrowca.


