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Ul. WARSZAWSKA CZĘŚĆ II (NIEBRÓW I STARZYCE)
Wybrane ciekawsze architektonicznie i historycznie budynki północnej części
dawnej ulicy Szosa Warszawska
ul. Warszawska 75 - kompleks sakralny parafii pw. Św. Jadwigi Królowej

Kościół pw. Św. Jadwigi Królowej widziany od
strony ul. Kwiatowej. Fot. z 2018 r.

Zespół trzech zespolonych budynków, w skład których wchodzi (od zachodu) budynek ośrodka
parafialnego tzw. mały kościół, (od strony wschodniej), właściwy budynek kościoła
parafialnego i (od strony południowej) plebania, która jest łącznikiem pomiędzy kościołem a
ośrodkiem parafialnym. Jest to największy kubaturowo i najokazalszy obiekt ul. Warszawskiej.

Odcinek ul. Warszawskiej od skrzyżowania z ul. Cmentarną do ul. Zawadzkiej z zaznaczeniem zabudowy jaka była
w latach 60. XX wieku. Fragment mapki z roku 1961, którą załączono do projektu planu urbanistycznego lokalizacji
osiedla mieszkaniowego „Niebrów”. Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie
Mazowieckim (dalej: APTM), Miejska Rada Narodowa i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tomaszowie
Mazowieckim (dalej: MRN i PMRN), sygn. 49/213/0/2.9/1678 (Plany i mapy lokalizacji osiedla „Niebrów”)
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Do połowy lat 80. XX wieku był to niezabudowany teren, użytkowany rolniczo. Okoliczni
mieszkańcy nazywali to miejsce „Krycha Pole”. Faktycznie do roku 1945 były tu grunty orne
należące do folwarku i cegielni rodziny Kryegerów (Kriegerów) 1 i Mieczysława Hampusa. Po
wojnie majątek ziemski jako mienie poniemieckie został przejęty na rzecz Skarbu Państwa i
użytkowany przez Przedsiębiorstwo „Konsumy” i Cegielnię „Niebrów”. Dopiero w roku 1960
rozpoczęto przekazywanie tego terenu dla miasta2.
Początek budowy kościoła sięga roku 1984, kiedy to wydano pozwolenie na budowę
tymczasowego ośrodka parafialnego. W tym też roku wykonano projekt architektoniczny
opracowany przez inż. arch. Aleksego Dworczaka z Łodzi. Budynek w stanie surowym
zakończono do listopada 1984 r. W roku następnym opracowano projekt budowy właściwego
kościoła. Jego twórcą był również A. Dworczak. Budowę rozpoczęto wiosną 1986 r. a stan
surowy zakończono do roku 1991. Od 1993 r. wszystkie nabożeństwa odbywały się w nowo
budowanym kościele. Konsekracja została dokonana 31 października 1999 r. 3 Budynek
kościoła posiada częściowe podpiwniczenie, prezbiterium wyłożone płytami marmurowymi,
kościół zradiofonizowany, ogrzewany, posadzka z granitu włoskiego. Trzecim etapem
inwestycji było wybudowanie plebanii. Jej projektantem był również A. Dworczak. Budowa
rozpoczęta w 2001 r. a zakończona w 2006 r. Kierownikiem budowy był inż. Zygmunt
Błaszkowski4.
Głównym obiektem powstałego kompleksu sakralnego jest kościół pw. św. Jadwigi Królowej.
Wybudowany w nowoczesnym stylu o prostokątnej bryle z salowym wnętrzem i
dwuspadowym stromym dachem krytym blachą. Główna fasada od strony północnej z
przyległą do niej wysoką wieżą o przekroju kwadratowym nad którą góruje masywny
betonowy krzyż. Fasada przednia pięcioosiowa dzielona słupowymi pilastrami z wgłębionym
portykiem z dwoma filarami, w którym umieszczono troje dwuskrzydłowych drzwi
stanowiących główne wejście do kościoła. Nad wejściem w osi drugiej i trzeciej otwory
doświetlające salowe wnętrze. W osi środkowej okrągła nisza z wizerunkiem św. Jadwigi
Królowej. W szczycie frontony betonowy krzyż. Elewacja wschodnia, wieloosiowa,
niesymetryczna, z przybudowanymi trzema wielobocznymi pół-rotundami oraz nietypową
absydą o planie trójkątnym dodaną do południowego szczytu kościoła i wschodniego szczytu
plebanii.
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Filip Krieger od 1890 r., następnie jego synowie Otton, Oskar, Paweł byli właścicielami cegielni w Kolonii
Niebrów 41 i cegielni w Cekanowie oraz kilkudziesięciohektarowego gospodarstwa rolnego w tych
miejscowościach (rozciągającego się po obu stronach ul. Zawadzkiej - parcele o nr 33-36, 44-48, 52-60). Byli też
właścicielami kilku domów, między innymi piętrowego wielorodzinnego domu przy ul. Niebrowskiej, mieszkali
przy ul. Zawadzkiej 36. Po roku 1945 majątek ziemski i cegielnia przejęty przez Skarb Państwa na mocy ustawy o
mieniu poniemieckim.
2
APTM, Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: MRN i ZM), sygn.
49/212/0/2/183, 49/212/0/2/184, 49/212/0/2/185, 49/212/0/8/411 (Majątek Niebrów).
3
H.Z. Figura, W.M. Komenda, M. Podkomórka, Parafia św. Jadwigi Królowej w Tomaszowie Mazowieckim,
Tomaszów Mazowiecki 2012, s. 82-100.
4
Tamże, s. 102.
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Widok
na
południowowschodnią część kościoła i
plebanii. Na pierwszym planie
widoczna nietypowa absyda w
szczycie narożnika zwieńczona
betonowym krzyżem. Fot. z
2019 r.

Okładka książki autorstwa
Henryka Figury i Waldemara
Komendy,
w
której
szczegółowo
opisano
powstanie parafii i budowę
kompleksu budynków kościoła
parafii św. Jadwigi Królowej.
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Skwer i pomnik 13. Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych oraz blok mieszkalny przy ul. Dzieci
Polskich 1 i Kwiatowej 21.

Widok od strony ul. Warszawskiej na
skwer
i
blok
wysokościowy
pomiędzy ulicami Kwiatową i Dzieci
Polskich. Fot. z 2019 r.

Pod koniec lat 50. XX wieku w związku z planowaną likwidacją dzielnicy Kaczka powstała
koncepcja budowy dużego osiedla mieszkaniowego na terenie majątku ziemskiego Niebrów.
Założenia do planu zagospodarowania przestrzeni z 1960 r. opracowane przez Wojewódzką
Komisję Urbanistyki i Architektury w Łodzi obejmowały obszar zamknięty ulicami: Warszawska
– Szeroka – Orzeszkowej – Zawadzka. Początkowo zakładano budowę osiedla domków
szeregowych i bliźniaczych dla 1930 mieszkańców. W roku 1963 zmieniono założenia planu
zagospodarowania przestrzennego przeznaczając część wschodnią tego obszaru pod budowę
wysokich bloków mieszkalnych5. Projekt urbanistyczny opracowany został przez Kazimierza
Bala i Krzysztofa Karskiego z Pracowni Architektoniczno-Budowlanej Przedsiębiorstwa
Budownictwa Komunalnego w Łodzi6. Do roku 1970 trwały przygotowania polegające na
uzbrojeniu terenu. W roku 1970 rozpoczęto budowę osiedla, na którym wzniesiono pierwsze
w mieście budynki wysokościowe. Przewidywano wybudowanie mieszkań dla 14 tys. osób. W
roku 1973 jako pierwsze budynki w Tomaszowie podłączono bloki tego osiedla do nowo
zbudowanej sieci gazu ziemnego. Do roku 1989 na „Niebrowie” wybudowano 52 budynki z
3 176 mieszkaniami o łącznej pow. użytkowej 148 443 m².

5

APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.9/1676-1677 (Założenia programowe do lokalizacji osiedla „Niebrów” –
Uchwała nr 158 z 11 XII 1963 r. MRN w sprawie wniosku o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego).
6
Tamże.
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Urbanistyczny
plan
budowy
osiedla
„Niebrów”
w
wariancie z 1961 r.
Planowano budowę
bloków jedynie wzdłuż
ul. Warszawskiej i
Kwiatowej. Pozostała
część
zabudowana
jednopiętrowymi
budynkami
jednorodzinnymi.
APTM, MRN i PMRN,
sygn.
49/213/0/2.9/1676
(Plan
Zagospodarowania
przestrzennego osiedl
„Niebrów”)

Jedenastokondygnacyjny, podpiwniczony blok wysokościowy przy ul. Dzieci Polskich 1 (nr
bloku 5a) wybudowano w roku 1979. jako jeden z pierwszych na tym osiedlu. W tym samym
roku wybudowano jeszcze cztery inne bloki przy ul. Dzieci Polskich 5, 7 i 9. Wszystkie one
budowane były w systemie „wielkiej płyty” OWT-677. Elementy konstrukcyjne
wyprodukowane w Piotrkowskiej Fabryce Domów (Kombinat Budowy Domów Łódzkiego
Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego nr 2) przewożone do Tomaszowa i
montowane na miejscu budowy przez Piotrkowskie Przedsiębiorstwo Budowlane. Rok później
wybudowano bliźniaczy blok wysokościowy przy ul. Kwiatowej 21 (blok nr 6).
Projekt techniczny budynków przy ul. Kwiatowej 21 i przy ul. Dzieci Polskich 1 wykonany został
w Zakładzie Projektowania i Usług Inwestycyjnych „INWESTPROJEKT” Centralnego Związku
Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Łodzi z siedzibą przy ul. Kasprzaka 10.
Opracowanie datowane jest na 16 grudnia 1975 r. Autorem opracowania projektu był mgr inż.
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Przyp. autora. OWT-67 „oszczędnościowa wielkopłytówka typowa” powstała w 1967 r. jako system budowy
domów wielorodzinnych z prefabrykowanych płyt betonowych zwanych popularnie wielką płytą.
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architekt Janusz Mach, a sprawdzającym mgr inż. architekt Eugeniusz Budlewski 8. Projekt
opracowywano w pracowni TP-1, której kierownikiem był inż. Stanisław Bruc 9.
Blok przy ul. Kwiatowej 21 (budynek nr 5) składa się z dwóch oddzielnych bliźniaczych 2klatkowych segmentów A/XII, składających się na cztery klatki tego domu. Natomiast blok 5A
składał się z analogicznych segmentów. Projekt techniczny wskazywał, że będzie to budynek
wielkopłytowy OWT w układzie skrzyniowym z krzyżową konstrukcją ścian nośnych o grubości
14 cm. Ściany osłonowe zewnętrzne ocieplone 5-centymetrową warstwą styropianu. Filary
międzyokienne o konstrukcji drewnianej. Ścianki działowe z płyt gipsowych, klatki schodowe
z prefabrykatów betonowych. Wysokość kondygnacji 2,70 m. Zwieńczenie stanowił
stropodach wentylowany z pokryciem 2 x papa na lepiku asfaltowym. Podłogi w mieszkaniach
z klepki na płycie pilśniowej grubości 19 mm, w kuchniach z PCV, a w sanitariatach z lastryka.
W każdej klatce schodowej szyb z dźwigiem osobowym i zsypami śmieciowymi 10.
Budynek przy ul. Kwiatowej 21 (blok nr 5) został oddany do użytku 15 stycznia 1980 r.
Podobnie jak inne bloki tego osiedla stawiany był w technologii OWT – 67 (tzw. wielka płyta –
Nowy Normatyw) o symbolu A-XII, wersja z gazem. Blok przy ul. Dzieci Polskich 1 (blok nr 5A)
oddano do użytku 15 maja 1980 r. Oba bloki posiadają 13 kondygnacji (12 nadziemnych i
piwnice). Jako generalny wykonawca w zakresie robót budowlanych inwestycję prowadziło
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego z Piotrkowa Trybunalskiego. Podwykonawcami było
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych z Łodzi (PRI) oraz Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych „INŻBUD” z Piotrkowa Trybunalskiego. Nadrzędnym kierownikiem Zespołu
Budów PBO był w tym czasie Edward Burchard. Kierownikiem tej budowy bloku nr 5 i 5A był
Adam Motyka. Kierownikami z ramienia Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych był Jerzy
Wiktorowicz i Włodzimierz Wilczak11.
Powszechnie stosowaną praktyką w czasach PRL-u było odbieranie budynków
niedokończonych. Tak było w przypadku bloku nr 5 przy u. Kwiatowej 21 – budynek był
przykryty stropem, ale niewykończony. Po telefonie z Komitetu Miejskiego PZPR (przy ul. Al.
Wyzwolenia, obecnie Św. Antoniego - jest tam teraz przychodnia stomatologiczna) budynek
został odebrany w terminie styczniowym 1980 r. pomimo, że absolutnie nie nadawał się do
zamieszkania. Faktycznie przekazano go do użytkowania razem z budynkiem 5A przy Dzieci
Polskich 1, pięć miesięcy później, w maju 1980 r. 12
Przed blokami od strony wschodniej parking i skwer „13 Dywizji Piechoty Strzelców
Kresowych” na którym znajduje się niewielki pomnik upamiętniający żołnierzy tej jednostki
poległych we wrześniu 1939 r.
Inicjatywa budowy pomnika i upamiętnienia żołnierzy 45. pułku piechoty z 13 Dywizji Piechoty
Strzelców Kresowych, który w dniach 6-7 września 1939 r. toczył krwawe boje pod
8

Eugeniusz Budlewski (ur. 31 grudnia 1912 w Baranowiczach, zm. 14 lutego 2004 w Pabianicach) – architekt,
urbanista i wykładowca akademicki, od 1948 r. członek Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Łodzi,
Główny
Architekt
miasta
Łodzi
w
latach
1963-1971.
Szerzej
patrz:
http://inmemoriam.architektsarp.pl/pokaz/eugeniusz_budlewski,2345
[dostęp:
08.08.2022];
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eugeniusz_Budlewski [dostęp: 08.08.2022].
9
Projekt techniczny bloku 5 i 5A wraz z opisem oraz książka obiektu budowlanego znajdująca się w Spółdzielni
Mieszkaniowej „Przodownik” w Tomaszowie Mazowieckim.
10
Tamże.
11
Informacja Piotra Albrechta, kierownika Działu Technicznego SM Przodownik.
12
Tamże.
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Tomaszowem Mazowieckim, zrodziła się w kręgu kombatantów zrzeszonych w tomaszowskim
kole Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Było to na przełomie 1988/1989 r. przed
wrześniową rocznicą 1989 r.13 Wtedy to władze miasta spowodowały utwardzenie płytami
chodnikowymi małego placyku przed blokiem przy ul. Kwiatowej. Pojawił się tam również
napis o treści „W tym miejscu stanie pomnik w hołdzie Obrońcom Ojczyzny. Społeczeństwo
Tomaszowa Mazowieckiego 1 września 1989 r.” Postawiono cztery betonowe, ozdobione
herbem miasta gazony kwiatowe. Rok później rozpoczęły się w środowisku kombatanckim i w
kręgu władz miejskich spory co do trafności wyboru miejsca na pomnik. Wskazywano na inną
lokalizację pomnika. Bitwa nocna toczyła się na ul. Warszawskiej począwszy od mostu na rzece
Wolbórce do ul. Zawadzkiej. Właśnie przed ul. Zawadzką poległ płk Stanisław Hojnowski. Przez
kilkanaście lat sprawa budowy pomnika trwała w zawieszeniu. Dopiero w 70. rocznicę
wybuchu II wojny światowej, 1 września 2009 r. odsłonięto skromny pomnik w formie polnego
głazu z umieszczoną na nim tablica inskrypcyjną.

Głaz z tablicą upamiętniającą 45. Pułk piechoty z 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych, który 6 września 1939
r. walczył pod Tomaszowem, a w nocy 7 września na ul. Warszawskiej toczył nocną bitwę z niemieckimi
jednostkami pancernymi i dywersantami. Napis na tablicy głosi „W HOŁDZIE PŁK. STANISŁAWOWI
HOJNOWSKIEMU DOWÓDCY 45. PUŁKU PIECHOTY STRZELCÓW KRESOWYCH ORAZ ŻOŁNIERZOM WOJSKA
POLSKIEGO POLEGŁYM W WALCE Z NIEMIECKIM NAJEŹDŹCĄ W OBRONIE TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO W
DNIACH 6-7 WRZEŚNIA 1939 R. W 70 ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ MIESZKAŃCY MIASTA
TOMASZOWA”

13

Informacja płk. Józefa Suchodolskiego, Przewodniczącego Koła Związku Kombatantów RP i Więźniów
Politycznych w Tomaszowie Mazowieckim.
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Fotografia przedstawia widok z 7 lub 8 września 1939 r. na pobojowisko przy zachodniej stronie ulicy Szosa
Warszawska przed młynem (w budowie piętrowy dom mieszkalny Tomasza Sobczaka i Leona Kuszczyńskiego przy
ul. Szosa Warszawska nr 45 i nr 47, później ul. Warszawska nr 89/91). Na pierwszym planie zabite konie i
porzucony sprzęt wojskowy prawdopodobnie należący do 45. pułku piechoty i 6. baterii 13. pułku artylerii lekkiej.
Fotografia ze zbiorów Wiesława Strzeleckiego.

Podobnie jak na fotografii poprzedniej, widok na pobojowisko zachodniej strony ul. Szosa Warszawska w rejonie
budynków Filipa Korzeniowskiego (posesja nr 36, widać tylną ścianę jednopiętrowej, ceglanej oficyny
umiejscowionej poprzecznie do ulicy, później ul. Warszawska 92) i parterowe budynki mieszkalne i gospodarcze
Otylii Szyntke (posesja nr 38, później ul. Warszawska 94).
Poza obrazem pobojowiska na fotografiach widać ówczesny podmiejski charakter zabudowy tej części ul.
Warszawskiej. Fotografia ze zbiorów Wiesława Strzeleckiego.

9

Nr 84 (d. Szosa Warszawska 18/28) Stacja paliw BP i market budowlany sieci Bricomarché.
Dawniej teren rolniczy o pow. 14560 m, zajęty przez Ogród Miejski i Zakład Zieleni Miejskiej
Warszawska 86/90

Parking stacji paliw BP, sklep i myjnia widziana od strony ul. Cmentarnej. W oddali blok mieszkalny przy ul.
Kwiatowej - Dzieci Polskich. Fotografia z wiosny 2020 r.

Szklarnie i ogród Zakładu Zieleni Miejskiej przy ul. Warszawskiej. Fotografie z lat 60. XX wieku. Zbiory Jerzego
Pawlika.

Nr 93 (d. nr polic. 270a, później ul. Szosa Warszawska 47 i ul. Warszawska 89/93) Obecnie
sklep wielkopowierzchniowy LiDL, dawniej Młyn Starzyce rodziny Birencwajgów i Badowerów
a po wojnie Państwowe Zakłady Młynarskie.

Widok na pawilon sklepowy wybudowany na dawnym placu młyna Birencwajgów i Badowerów (maj 2019).

10

Nie udało się ustalić dokładnej daty budowy młyna jaki stał w miejscu, gdzie obecnie znajduje
się budynek i parking sklepu LiDLa. Niewątpliwie wybudowany został przed rokiem 1912,
bowiem w tym roku nastąpiła jego elektryfikacja Należał do spółki Izaaka Birencwejga z
Nachmanem Gamza14. Młyn funkcjonował przez cały czas wielkiej wojny 15.
W roku 1922 i dalszych młyn przy ówczesnej ul. Szosa Warszawska nr 47 należał do rodziny
Birencwajgów i Badowerów 16. Oni to obiekt rozbudowali a w latach 1930-1931 część budynku
młyna zaadoptowali na mieszkanie o trzech izbach oraz nadbudowali dom w podwórzu 17. Od
strony południowej teren młyna sąsiadował z nieruchomością Moszka Dawida Rubina na
której był ogród18 a od strony północnej z placem Szkoły Powszechnej nr 8. Mieszkania przy
młynie zajmowali: Abram, Jakób i Pessa Badower oraz Josek Birencwajg. W zabudowaniach
obok mieściła się spółka handlowa „Produkt” 19. Młyn do 1941 r. prowadzony przez Jakóba
Badowera i Joska Birencwajga20.
Po wojnie był to Młyn Spółdzielni „Społem”, później we władaniu Państwowych Zakładów
Zbożowych w Piotrkowie 21, Okręgowe Zakłady Młynarskie22 a następnie Zakłady Młynarskie w
Pabianicach, młyn spółki cywilnej GRANDPOL. Do końca lat 60. XX wieku na części placu (ul.
Warszawska 89) stał murowany dom Tomasza Sobczaka wybudowany w 1939 r. i drewniany
dom z 1932 r. oraz ogrodnicza cieplarnia z 1959 r. należąca do Józefa Piotrowskiego i Józefa
Sobczaka23.
Budynek uległ całkowitemu zniszczeniu podczas pożaru w 2008 r. a następnie został
rozebrany. Podczas przebudowy drogi 713 w 2016 r. pracownicy firmy Skanska w pobliżu
miejsca działki dawnego młyna odkopali dwa koła młyńskie tzw. żarna. Można przypuszczać,
że pochodziły z dawnego młyna 24.
Obecnie w miejscu, gdzie dawniej był młyn jest parking i parterowy pawilon handlowy sklepu
sieci LiDL.

14

Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej: APŁ), Rząd Gubernialny Piotrkowski (dalej: RGP), sygn. 39/1/0/4/18367
(Projekt instalacji oświetlenia elektrycznego w dwupiętrowym młynie i pomieszczeniach mieszkalnych
położonych na nieruchomości numer 370a przy trakcie piotrkowsko-rawskim w mieście Tomaszowie w powiecie
brzezińskim, w guberni piotrkowskiej i należących do N. Gamzy i I. Birencweiga).
15
Polen. Adressbuch für Industrie, Handel und Landwirtschaft. Polska. Księga adresowa dla przemysłu, handlu i
rolnictwa, Berlin-Warschau [1916], s. 259 („młyny”).
16
APTM, Akta miasta Tomaszowa Mazowieckiego (dalej: AmTM), sygn. 49/7/0/-/III-748 i 49/7/0/-/III-1260
(Wykaz właścicieli nieruchomości z 1925 i 1929 r.).
17
APTM Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: US), sygn. 49/5/0/-/95 (Nowe domy 1938/1939).
18
M. D. Rubin mieszkał przy Pl. T. Kościuszki 24 i trudnił się wydobyciem i wypalaniem wapna. Plac przy ul. Szosa
Warszawska 45 wydzierżawił a później prawdopodobnie odsprzedał Józefowi Sobczakowi i Józefa
Piotrowskiemu.
19
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Podatek obrotowy za 1937/1938 r.).
20
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/7 (Księga podatku przemysłowego od obrotu za 1937-1938 r.).
21
APTM, Urząd Miejski w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: UM), sygn. 49/321/0/-/545 (Wykaz budynków
północnej strony miasta w latach 1971–1973).
22
Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Ministerstwo Finansów, sygn. 2/318/0/23.14/26/5718 (Akta Młyna
Starzyce, Badower i Birenzweig - Młyn Elektryczny Tomaszów Mazowiecki, 1961).
23
Skansen Rzeki Pilicy – Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: SRP), Teczka Inspekcji
Budowlanej Wydziału Technicznego dot. nieruchomości przy ul. Warszawskiej 89.
24
Kamienie młyńskie zostały przekazane do Skansenu Rzeki Pilicy; „Serca młynów” w skansenie!,
http://skansenpilicy.pl/serca-mlynow-w-skansenie/ [dostęp: 08.08.2022].
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Widok na ruiny dawnego młyna przy ul. Warszawskiej po pożarze w 2008 r. Fot. za portalem NaszeMiasto.pl.

Nr 95/97 (w latach 1925-1939 ul. Szosa Warszawska nr 49/51, działka nr 9-32) Szkoła. Dawna
Państwowa Szkoła Powszechna nr 3 a następnie Szkoła Podstawowa nr 2 w Starzycach.

Widok na budynki szkoły od strony zachodniej. Po prawo widać fragment trzykondygnacyjnego budynku młyna.
Fotografia Jerzego Pawlika.

Budynek
Szkoły
Podstawowej nr 2 w
Starzycach
na
karcie
pocztowej z lat 80. XX
wieku.
Zbiory
fotopolska.eu.
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Budynek wybudowany na gruntach majątku państwowego „Tomaszówek” w latach 19281929 z przeznaczeniem dla siedmioklasowej szkoły powszechnej 25. Głównym wykonawcą
robót budowlanych było przedsiębiorstwo Edmunda Błaszkowskiego (ul. P.O.W. 7). Część
robót murarskich wykonywał Jan Sałaciński z ul. Pilicznej 34, a roboty stolarskie firma Michała
Kurowskiego z ul. Mościckiego 30. Cegła dostarczona przez cegielnię Kricha z ul. Zawadzkiej.
Koszt robót murarskich wyniósł 10 265 zł26. Budynek nowej szkoły o kubaturze ponad 8 tys.
m² z 25 izbami, oddano do użytku 25 sierpnia 1929 r. W holu głównym umieszczono
marmurową tablicę upamiętniająca to wydarzenie 27. Do 1939 r. mieściła się tu Szkoła
Powszechna nr 828. Posiadała 13 izb lekcyjnych, salę gimnastyczną, salę robót ręcznych,
siedem izb mieszkalnych, pomieszczenia gospodarcze29.
Budynek murowany z cegły ceramicznej, otynkowany, jednopiętrowy, podpiwniczony, z
wysokim użytkowo gospodarczym poddaszem. Dach stromy, czterospadowy z powiekami
kryty ceramiczną dachówką. Bryła budynku wieloczłonowa na planie rozszerzonej litery „U”.
Główny, piętrowy budynek na planie litery „L” od północy połączony niewielkim parterowym
łącznikiem z salą ćwiczeń posadowioną na osi wschód-zachód. Fasada główna od strony
wschodniej, wieloosiowa, symetryczna z pięcioosiowym płytkim ryzalitem w części środkowej,
który został zwieńczony trójkątnym szczytem z okrągłym okienkiem wentylacyjnym w części
środkowej. W centralnym punkcie dachu (na przecięciu osi) umieszczono niewielką
ośmiokątną wieżyczkę na „sygnaturkę”, którą zwieńczy blaszanym hełmem. Ściana fasady
głównej rozdzielona poziomym gzymsem biegnącym wzdłuż całej elewacji pod oknami piętra
i wydatnym gzymsem wieńczącym. Okna prostokątne, drewniane typu skrzynkowego.
Wyjątkiem są okna na parterze w części ryzalitowej, które sklepiono półokrągło i zamknięto w
ozdobnych profilowanych obramieniach. Okna parteru z gzymsami podparapetowymi.
Pomiędzy dwoma oknami w części ryzalitu frontowego umieszczono drzwi wejściowe. Lico
ściany parteru w części ryzalitu boniowane. Elewacja południowa wieloosiowa, symetryczna z
dwoma jednoosiowymi, płytkimi ryzalitami zwieńczonymi trójkątnymi szczytami z niewielkimi,
eliptycznymi otworami w środku jego pola. Lico ryzalitu częściowo boniowane, okno
zwieńczone półokrągło zamknięte w profilowanych ozdobnych obramieniach. Elewacja
północna z jednoosiowym ryzalitem w osi środkowej zwieńczonym trójkątnym szczytem.
Łącznik jednoosiowy z dwuspadowym stromym dachem. Budynek sali ćwiczeń sześcioosiowy
z symetrycznymi elewacjami, dach czterosadowy kryty dachówką ceramiczną. Wejście główne
od strony dziedzińca. Nad piwnicą i parterem strop na belkach stalowych, nad piętrem na
belkach drewnianych ocieplony polepą. Obecnie dach głównego budynku szkoły pokryty
blachą.

25

10-lecie samorządu miejskiego w Tomaszowie-Mazow. „Głos Poranny”, nr 201 (numer Powszechnej Wystawy
Krajowej w Poznaniu), 25.08.1929.
26
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-1236 (Akta Magistratu tom II teczka nr 66/1929 Wydziału Technicznego,
roboty techniczno-budowlane 1929 r.).
27
Tamże. Tablica z białego marmuru z pozłacanymi literami wykonana została przez zakład kamieniarski Hermana
Pfitznera mieszczący się przy ul. Cmentarnej 15 w Łodzi.
28
J. Wojniłowicz (opr.), Spis szkół i nauczycieli w Tomaszowie Mazowieckim w roku szkolnym 1938/39, Tomaszów
Mazowiecki 1998, s. 9.
29
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-1635 (Budowa szkoły w Starzycach).
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Widok na elewację frontową i ogrodzenie Państwowej Szkoły Powszechnej nr 3 przy ul. Szosa Warszawska 49/51.
Fotografia z lat 30. XX wieku. Na pierwszym planie ogrodzenie, którego wygląd przeczy, aby miało pochodzić z
ogrodzenia rozebranej cerkwi jaka była przy Pl. T. Kościuszki. Zbiory Jerzego Pawlika.

Współczesny widok na fasadę szkoły
w Starzycach. Fot. Zygmunta
Dziedzińskiego z 2016 r.

Państwowa Szkoła Powszechna nr 8 była drugą nowo wybudowaną po odzyskaniu
niepodległości tomaszowską szkołą30. Pierwszym kierownikiem tej szkoły został Ignacy Nowak.
Zatrudnionych w niej było 14 nauczycieli. Niektórzy regionaliści twierdzą, że na ogrodzenie od
strony ulicy wykorzystano elementy pozostałe po ogrodzeniu rozebranej cerkwi jaka była na
Pl. T. Kościuszki (w świetle źródeł ikonograficznych twierdzenie to nie odpowiada
rzeczywistości).
W latach okupacji hitlerowskiej budynek zajęty przez wojsko niemieckie. Kwaterował w nim
511 regiment wywiadu armijnego i pododdziały łączności Wehrmachtu. W styczniu 1945 r. w
budynku szkoły zakwaterowano wojskowy szpital polowy nr 66989 Armii Czerwonej 31.
W pierwszych latach powojennych mieściła się tu Szkoła Podstawowa nr 2. Od roku 1954 do
1958 miało tu siedzibę drugie w Tomaszowie Mazowieckim Liceum Ogólnokształcące noszące
30

Pierwszą nową szkołę wybudowano przy zbiegu ul. Nowowiejskiej i Kolejowej. Była to Państwowa Szkoła
Powszechna nr 10, którą oddano do użytku w listopadzie 1926 r.
31
B. Borysławski (opr.), Historia Zakładów Przemysłu Wełnianego im. Marcelego Nowotki TOMTEX w Tomaszowie
Mazowieckim 1857-1949, cz. II, s. 46-47 (maszynopis w zbiorach Biblioteki Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim
im. Antoniego hr. Ostrowskiego).
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wówczas nr 2932. Budynek szkoły wpisany do Gminnej Ewidencji zabytków pod nr 170.
Obecnie w części budynku mieści się Zespół Szkół Katolickich Stowarzyszenia Ojca Pio (Szkoła
Podstawowa, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące) a w części warsztaty terapeutyczne.

Ul. Warszawska przy zbiegu z ul. Zawadzką - Rondo im. Lecha i Marii Kaczyńskich (dawniej
Szosa Warszawska 53, 55 i 57, później ul. Warszawska nr 99 i 101) Obecnie Rondo im. Lecha i
Marii Kaczyńskich. Dawniej parterowe budynki mieszkalne.

Widok na miejsce, w którym
do
ul.
Warszawskiej
dochodziła ul. Zawadzka.
Widoczne na fotografii
parterowe domy zostały
rozebrane a na tym miejscu
umiejscowiono
rondo
wybudowane w 2016 r.
Fotografia
ze
zbiorów
prywatnych
Jerzego
Pawlika.

Początek ul. Zawadzkiej w
połowie lat 60. XX wieku. W
sposób wyraźny widać, jak
odcina się nawierzchnia
asfaltowa ul. Warszawskiej
od kamiennego bruku ul.
Zawadzkiej.
Fotografia
autorstwa T. Kawki. Zbiory
Jerzego Pawlika.

Dom jaki stał przy ul. Warszawskiej 101 to drewniany, parterowy budynek z mieszkalnym
poddaszem. Od strony północnej przylegał do niego parterowy budynek z przybudówkami,
który był częściowo murowany a częściowo drewniany.
Budynki jak i działka w latach międzywojennych należała najpierw do Filipa a następnie Ottona
Kriega zam. przy ul. Zawadzkiej 3633. Rodzina Kriegów była w posiadaniu cegielni i majątku
ziemskiego Niebrów. Przy ul. Zawadzkiej należały do nich parcele o nr 3, 4, 14, 16,32, 44/48,
52/60. Po 1945 teren i budynki administrowane przez MZBM a następnie TTBS. Przez pewien
32

T. Bojanowski, Szkolnictwo i oświata, [w:] Tomaszów Mazowiecki. Dzieje miasta, red. B. Wachowska,
Warszawa-Łódź 1980, s. 528; Książka Telefoniczna woj. łódzkiego, spis abonentów z 1947 r.
33
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-1260 (Spis właścicieli nieruchomości z roku 1922 i 1929).
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czas już po rozbiórce domów przy ulicy w głębi działki funkcjonował zakład wulkanizacyjny.
Obecnie w tym miejscu znajduje się Rondo im. Lecha i Marii Kaczyńskich.

Widok na Rondo im. Lecha i Marii
Kaczyńskich. W oddali z prawej
strony fragment budynków szkoły.
Fot. z 2020 r.

Rondo im. Lecha i Marii Kaczyńskich 34 powstało na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ulicami
Fryderyka Chopina i Zawadzką. Wybudowane przez zakład budowlany oddziału łódzkiego
firmy „Skanska S.A.”. Budowę rozpoczęto 26 listopada 2015 r., a zakończono 1 lipca 2016 r. 35
Inwestycja zrealizowana przez Marszałka Województwa Łódzkiego w ramach przebudowy
odcinka drogi 713 przebiegającej przez miasto Tomaszów Mazowiecki.
Po stronie północno-wschodniej ronda, przy ul. Warszawskiej 110/112 znajduje się Stacja
paliwowa TMF (zespół Tank Machinery Fuel). Dystrybutory i parterowe budynki stacji paliw
powstały w roku 1993. Oprócz sprzedaży paliw i gazu w butlach jest tu niewielki bar i sklep z
artykułami chemicznymi, spożywczymi i monopolowymi.

34

Uchwała Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXXII 297/2016 z 31 sierpnia 2016 r. (publikacja:
„Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego” z 21 września 2016 r. poz. 4051).
35
Informacje ze strony internetowej UM w Tomaszowie Mazowieckim < www.tomaszow-maz.pl > [dostęp:
21.07.2016].
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.

Mapka obrazująca usytuowanie „Ronda im. Lecha i Marii
Kaczyńskich” w ciągu drogi wojewódzkiej nr 713. Załącznik do
uchwały nr XXXII 297/2016 z 31 sierpnia 2016 r. Rady Miejskiej
w Tomaszowie Mazowieckim

Widok na dystrybutory i
budynki stacji paliw TMF przy
ul. Warszawskiej 110/112.
Fot. z 2020 r.

Nr 103 (dawniej ul. Szosa Warszawska nr 59-63-71) Nowy budynek powstały po przebudowie
fabrykanckiej willi Zusmana Bornsteina.

Widok na fragment budynku przy ul. Warszawskiej 103. Komis samochodowy. Fotografia z 2019 r.
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Dawniej w tym miejscu stał murowany, parterowy budynek XIX-wiecznej, podmiejskiej willi
Zusmana Bornsteina. Wybudowany około roku 1848 przez Fryderyka Stumpffa, ówczesnego
właściciela Starzyckiej Manufaktury Sukienniczej. Architektura budowli skomponowana była z
elementów późnoklasycystycznych, neorenesansowych i architektury letniskowej.
Najprawdopodobniej budynek przebudowano około roku 1889 36. Wzniesiony na planie
prostokąta, parterowy z mieszkalnym poddaszem, podpiwniczony, układ symetryczny, w
środkowej osi miał część piętrową wysuniętą portykiem od frontu i od tyłu, zwieńczoną
trójkątnymi szczytami zdobionymi drewnianą ornamentyką w stylu letniskowym. Portyk
złożony z dwóch czworobocznych, boniowanych filarów skrajnych i dwóch kolumn jońskich
podtrzymujących taras. Dach dwuspadowy kryty blachą. Od ulicy, przy chodniku ceglany,
otynkowany na gładko parkan o wysokości do 2,5 m z metalową bramą wjazdową i furtą na
osi wejścia do budynku.
Podczas wielkiej wojny w latach 1914-1916 budynek zajęty przez niemieckie wojsko na szpital.
W sierpniu 1938 r. budynek wydzierżawiły miejskie władze oświatowe i ulokowano w nim kilka
klas Państwowej Szkoły Powszechnej nr 3 37. Kierownikiem tej szkoły został Józef Stańczyk 38.
Od września 1939 r. budynek zajęty przez wojsko niemieckie na kwatery dla oficerów. Po
wojnie przez kilka miesięcy wiosny i lata 1945 r. mieścił szpital polowy Armii Czerwonej. Po
roku 1945 Szkoła Podstawowa nr 7.
Obecny budynek powstał w miejscu i z wykorzystaniem fundamentów i niektórych ścian
nośnych dawnej willi. Dobudowano dwie nowe kondygnacje, zmienił się wygląd fasady i
wewnętrzny układ pomieszczeń. Od frontu w ryzalicie zachowano dwie dawne jońskie
kolumienki. Wokół budynku pozostałości parku. Obecnie budynek stanowi własność
prywatną. Przed budynkiem komis samochodowy.

Fragment budynku starej willi Z. Bornsteina, w której
od 1938 r. mieściła się Państwowa Szkoła
Powszechna nr 3, a po wojnie Szkoła Podstawowa nr
7 w Starzycach. Fotografia ze zbiorów prywatnych
Jerzego Wojniłowicza.

36

Na planie usytuowania zabudowań fabryki z 1889 r. zaznaczono ten budynek na planie sytuacyjnym fabryki S.
Bornsteina w Starzycach; APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1030.
37
Tomaszów-Nowy lokal szkolny, „Głos Poranny”, nr 228, 21.08.1938, s. 6.
38
J. Wojniłowicz Spis szkół i nauczycieli…, s. 6.
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Współczesny widok na wschodnią, frontową
elewację domu przy ul. warszawskiej 103. Budynek
po przebudowie całkowicie zatracił swój pierwotny
charakter podmiejskiej willi. Obecnie jest to
trzykondygnacyjny, podpiwniczony, murowany i
otynkowany budynek ze spłaszczonym dachem.
Fotografia Jerzego Pawlika.

Nr 103A (dawniej Szosa Warszawska 59, w głębi d. posesji przy Warszawskiej 105) Przedszkole nr 17.
Dawniej „nowa willa” Zusmana Bornsteina.

Dawna fabrykancka willa należąca do rodziny Bornsztejnów. Widok budynku od strony południowej. Obecnie
mieści przedszkole nr 17

Nie znamy dokładnej daty budowy, najprawdopodobniej budynek wzniesiony około 1908 r. z
przeznaczeniem na mieszkania dla rodziny właściciela Starzyckiej Fabryki Sukna. Usytuowany
w południowo-zachodniej części posesji oznaczonej nr 59 i należącej do Spółki Akcyjnej Fabryki
Sukna Z. Bornsteina. Do roku 1940 w willi zamieszkiwała rodzina właścicieli Starzyckiej Fabryki
Sukna i Kortów Z. Bornsteina. Mieszkali w tym domu: Róża Margulis, małżonkowie Emilia i
Aleksander Goldsztab, Dora Bornstein.
Budynek murowany z cegły, jednopiętrowy, podpiwniczony na planie prostokąta zbliżonego
do kwadratu z niewielkimi ryzalitami i wykuszem w południowo wschodnim narożniku.
Posiada zwartą bryłę ze spłaszczonym, czterospadowym dachem krytym papą.
Skomponowany w stylu późnego renesansu z pewnymi elementami willowo fabrycznymi.
Elewacja oblicowana cegłą klinkierową z narożami zdobionymi boniowaniem. Główne wejście
od strony wschodniej poprzedzone czterokolumnowym bezstylowym portykiem dźwigający
19

taras na wysokości pierwszego piętra. Od strony ogrodu (od północy) do nieznacznego
trójosiowego ryzalitu dobudowano zamknięty ganek, na którym umieszczono taras.
Współcześnie przy tarasie przybudowano ewakuacyjne zejście pożarowe z metalowymi
schodami. Wokół willi park z starym drzewostanem i dużą ilością krzewów.
W latach wojny 1940-1945 budynek zajęty przez wojsko niemieckie. Po wojnie w domu tym
ulokowano przedszkole zakładowe ZPW „Tomtex”. Obecnie mieści Przedszkole Miejskie nr 17.

Budynek Przedszkola nr 17.

Nr 105 (d. Szosa Warszawska 61/63) Obecnie nowy budynek Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej. Dawniej budynki fabryczne zakładów Z. Bornsteina, później ZPW
Tomtex a następnie Tomaszowskie Przedsiębiorstwo Budowlane (Wspólne Przedsiębiorstwo
Budowlano-Montażowe).

Widok na fasadę remizy PSP przy ul. Warszawskiej 105. Nowoczesny, jednopiętrowy, murowany, otynkowany
budynek biur i garaży Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.
Fotografia z 2019 r. Budynek wybudowano w 2004 r.

Dawniej był to teren należący do Zakładów Przemysłu Wełnianego „Tomtex” a jeszcze
wcześniej do jej poprzedniczki, fabryki Sukna Z. Bornsteina. Już w roku 1931 w Starzycach
pojawiła się Straż Ogniowa. Wtedy to przy ówczesnej Fabryce Sukna i Kortów Zusmana
Bornsteina utworzona została Ochotnicza Straż Ogniowa. Jej twórcą i pierwszym
komendantem był Stefan Kadof za jego zastępcą Alfons Domaradzki. W swych początkach
składała się z trzech sekcji i liczyła 22 strażaków ochotników. Sekcyjnymi byli: Aleksander
Zwojszczyk, Gawarzyński i Kraul. Umundurowanie i wyposażenie zakupiono z środków jakie
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wyasygnowała dyrekcja fabryki39. Niestety nie udało się ustalić w którym dokładnie miejscu
była siedziba tej jednostki OSP. Prawdopodobnie była umiejscowiona w budynku przy ulicy w
którym były wcześniej garaże. Jednostka zakładowej straży pożarnej funkcjonowała również
po wojnie, jej pierwszym powojennym komendantem był Antoni Kołodziejczyk, a od roku 1949
Bronisław Muszelski.
Widok od strony podwórka na
budynek d. garażu i warsztatu, który
stał częściowo w miejscu obecnego
parkingu przed budynkiem Straży
Pożarnej
W
latach
międzywojennych był to budynek
parterowy. Piętro dobudowano w
roku 1955. Prawdopodobnie w tym
to budynku oddział Ochotniczej
Straży Ogniowej otrzymał sikawkę
ogniową zakupioną za 3 500 zł.
Źródło: B. Borysławski (opr.),
Historia
Zakładów
Przemysłu
Wełnianego im. Marcelego Nowotki
TOMTEX
w
Tomaszowie
Mazowieckim
1857-1949
(maszynopis w zbiorach Biblioteki
Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego).

Przed rozpoczęciem w 2003 r. budowy remizy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej teren ten zajmowało Tomaszowskie Przedsiębiorstwo Budowlane Przemysłu
Lekkiego. Siedziba tego przedsiębiorstwa mieściła się w latach 70. i 80. XX (przy ul.
Warszawskiej 105/107) w starym, piętrowym budynku stojącym przy ulicy oraz w parterowym
ceglanym budynku w głębi placu. Była tu siedziba dyrekcji, głównego księgowego, dział kadr,
dział przygotowania produkcji i dokumentacji i kasa. Księgowość znajdowała się na I piętrze w
budynku przy ulicy z wejściem od wewnątrz placu (od strony ulicy były sklepy). Obecnie ta
część budynku jest zburzona i zajęta na parking. W głębi placu stał jeszcze jeden, duży,
parterowy budynek warsztatowo-magazynowy (z jednej strony mieścił magazyn a od strony
od dawnego „Tomtexu” warsztat samochodowy). Obok magazynu był budynek, gdzie mieściły
się: Dział Instalacji Sanitarnych, Dział Instalacji elektrycznych i Dział Transportu. Był też
ogrodzony plac magazynowy z parterowym budynkiem magazyniera. 1 stycznia 1987 r.
Tomaszowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłu Lekkiego przekształciło się w spółkę
„TOMBUD”. Przedsiębiorstwo prowadziło budowy dla tomaszowskich zakładów przemysłu
lekkiego. Ponadto zrealizowało w sposób kompleksowy budowę trzech bloków mieszkalnych
przy ul. Hożej. Tomaszowskie Przedsiębiorstwo Budowlane Przemysłu Lekkiego.
Tomaszowskie Przedsiębiorstwo Budowlane Przemysłu Lekkiego.
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B. Borysławski (opr.), Historia Zakładów Przemysłu Wełnianego im. Marcelego Nowotki TOMTEX w Tomaszowie
Mazowieckim 1857-1949, cz. I, s. 33 (maszynopis w zbiorach Biblioteki Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im.
Antoniego hr. Ostrowskiego).

21

Nr 103/107 (dawniej wieś Starzyce nr 1/28 gm. Łazisko, od 1915 r. ul. Szosa Warszawska nr
63/71. Fabryka Sukna i Kortów Zusmana Bornsteina. Od 1969 r. weszła w skład kombinatu
włókienniczego pod nazwą Zakłady Przemysłu Wełnianego im. Marcelego Nowotki „Tomtex”
z siedzibą dyrekcji przy ul. Włókienniczej 12/18.

Współczesny widok na budynki przy ul. Warszawskiej 105/107, które dawniej należały do fabryki sukna Zusmana
Bornsteina w Starzycach później ZPW Tomtex. Już w latach 30. XIX wieku wybudowano w tym miejscu budynek
tkalni. Początkowo w części południowej był to budynek jednopiętrowy z poddaszem i dwuspadowym dachem,
a dalej parterowy. Później dobudowano piętro. W drugiej połowie XX wieku w budynkach przy ulicy ulokowano
Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny nr 5, sklep firmowy „Tomtexu”. Później ulokował się tam sklep motorowy,
hurtownia FENIX, hurtownia ogumienia, sklep sanitarny, sklep Baby Land. Fotografia z 2018 r.

Historia zakładów przemysłowych w tym miejscu zaczyna się pod koniec lat 20. XIX wieku,
kiedy to z inicjatywy Antoniego hr. Ostrowskiego w pobliskich Starzycach wybudowano zaporę
piętrzącą wody rzeki Czarnej zwanej też Starzycą. Już w roku 1811 angielski inżynier Brownhill
opracował projekt założenia kuźnic przy moście starzyckim i przedłożył go Antoniemu hr.
Ostrowskiemu40. Z zachodniej strony mostu przy trakcie do Rawy utworzony został sztuczny
staw o pow. 112 tys. m2 o średniej głębokości 2 m. Spiętrzone wody posłużyć miały do napędu
urządzeń fryszerki i maszyn budowanej tam przędzalni. Niestety wydarzenia Powstania
Listopadowego 1830/1831 nie pozwoliły na dokończenie inwestycji. Przed rokiem 1830 przy
Stawie Starzyckim zdołano jedynie uruchomić fryszerkę, którą do połowy lat 50. XIX wieku
dzierżawił Szymon Olszewski41.

40

Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD), Archiwum Ostrowskich z Ujazdu (dalej: AOzU), sygn. 1/344/0//0900 (Dobra Tomaszów i Ujazd. Kuźnice w dobrach tomaszowskich, propozycja Anglika Brownhilla założenia
kuźnic przy moście starzyckim).
41
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/117 (Akta tyczące się statystyki fabrycznej), k. 188 i n.
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Mapka
z
połowy
XIX
wieku
przedstawiająca Stawy Starzyckie, Nową
Filaturę i fragment podziału działek
zagrodowych wsi Starzyce przy trakcie
prowadzącym
do Ujazdu.
Zbiory
kartograficzne APTM.

W roku 1833 Rząd Gubernialny Warszawski wydzierżawił niedokończony budynek przędzalni
zwanej Nową Filaturą, folusz wraz ze spadkiem wodnym Fryderykowi Stumpffowi
właścicielowi zakładu sukienniczego i farbiarni przy ul. Jeziornej nr polic. 247 w Tomaszowie 42.
Nowy właściciel dokończył budowę przędzalni o 840 wrzecionach i przy drodze do Tomaszowa
wybudował nowy budynek tkalni, którą wyposażył w 16 warsztatów tkackich 43. Dokończył
również budowę folusza o 4 stemporach i założył farbiarnię z siedmioma kotłami. Zakład do
końca lat 50. XIX wieku korzystał z napędu wodnego. Starzyckie Zakłady F. Stumpffa mimo, że
położone były poza Tomaszowem w latach 40. XIX wieku rozwijały się nadzwyczaj
dynamicznie. Już w 1850 r. produkcję prowadzono na 39 warsztatach tkackich przy
zatrudnieniu 80 robotników. Dyrektorem fabryki sukna był Karol Sarre. Wartość maszyn i
urządzeń szacowano na 45 tys. rubli. Koszt roczny nakładów produkcyjnych wynosił 15 tys.
rubli44. W roku 1850 wyroby starzyckiej manufaktury wystawione były na Wystawie w
Londynie. Dwanaście lat później, w roku 1862 zarówno stan parku maszynowego i
zatrudnienie utrzymywało się na podobnym poziomie 45. Fabryka zaliczana była do
największych w rejonie Tomaszowa. W początku lat 60. XIX wieku wprowadzone
unowocześnienie i zwiększenie ilości maszyn tkackich do 59 co pozwoliło zwiększyć produkcję
przy jednoczesnym zmniejszeniu zatrudnienia do 127 robotników. Szczyt możliwości
produkcyjnych przypada na rok 1865, kiedy to wyprodukowano 14 040 łokci sukna cienkiego,
13 080 łokci kortu o łącznej wartości 81 360 rubli.

42

Fryderyk Stumpff urodził się w 1791 r. w Berlinie. Przybył do Tomaszowa Mazowieckiego z Zielonej Góry w
1924 r. Wcześniej w Zielonej Górze posiadał własne zakłady farbiarskie. W Tomaszowie założył zakład tkacki o 4
krosnach. Następnie przy ul. Jeziornej nr polic. 247 (obecnie to ul. Farbiarska 2/4) wybudował czteroizbowy dom
mieszkalny i piętrową, o trzech izbach, murowaną farbiarnię. W roku 1833 jako właściciel farbiarni i zakładu
sukienniczego zatrudniał 20 robotników. Jego majątek na początku lat. 30. XIX wieku oszacowano na 150 tys. zł
polskich, w tym 30 tys. złp. w nieruchomościach. Był członkiem pierwszego kolegium parafii ewangelickiej. Zmarł
w 1867 r. w Starzycach.
43
„Budynek przędzalni przy szosie” w czasach PRL mieścił biuro i świetlicę.
44
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/117 (Stan fabryk w mieście Tomaszowie w roku 1850), k. 188.
45
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/118 (Wykaz szczegółowy fabryk wełnianych za rok 1862 w mieście
Tomaszowie), k. 709.
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W 1867 r. po śmierci Fryderyka Stumpffa, kierowanie zakładami w Starzycach przejął jego syn
Otto46. Od tego czasu zaczęły się kłopoty finansowe. Otto Stumpf doprowadził
przedsiębiorstwo do zadłużenia z tytułu zaległości podatkowych i opłat dzierżawnych za
grunty w Starzycach. W roku 1870 majątek firmy został zlicytowany a fabryka zaprzestała
produkcji. Nowym właścicielem terenu i budynków został Wilhelm August Lechman 47 a po nim
H. Rajchman, który prowadził przędzalnię z roczną produkcją wartości 43,2 tys. rubli 48. W roku
1886 dawna fabryka Stumpffa (budynki nad stawem) w wyniku pożaru ulegają nieomal
całkowitemu zniszczeniu. Pożar nie objął budynku przy szosie, domu zwanego „pałacykiem” i
stojącej obok niego murowanej, dwukondygnacyjnej stodoły.
Około roku 1888 częściowo spalone zabudowania fabryczne i 30-hektarową działkę w widłach
rzek Bielina i Piasecznica za 41 tys. rubli kupił Zusman Bornstein 49. W tym też roku inż. Józef
Pomianowski sporządził projekt budowy fabryki. Najprawdopodobniej już w roku 1889
wybudowana zostaje nowa przędzalnia, farbiarnia, suszarnia, wykończalnia, pralnia wełny,
apretura, kuźnia, maszynownia i rozpoczęto produkcję. Nadzór nad realizacją inwestycji
sprawował inż. J. Pomianowski50.

Rycina z 1905 r. jaką zamieszczano na drukach firmowych fabryki Z. Bornsteina przedstawiająca fragment Szosy
Warszawskiej i widok na zabudowania fabryczne Starzyckiej Fabryki Wyrobów Sukiennych. Zbiory Jerzego
Pawlika

Na drukach firmowych Starzyckiej Fabryki Wyrobów Sukiennych Zussmana Bornsteina
zamieszczano napis informujący, że „fabryka egzystuje od roku 1857”. Napis ten jest nieco
mylący. Zusman Bornstein faktycznie już w 1857 r. rozpoczął działalność wytwórczą, ale nie
46

Otto Stumpff urodził się 5 stycznia 1825 r. w Tomaszowie. Odebrał wykształcenie domowe i uzyskał kwalifikacje
farbiarza. Prowadził samodzielnie farbiarnię w Brzezinach. Po wybuchu Powstania Styczniowego 1863 r. wstąpił
do oddziału rawskiego Jana Drewnowskiego. Brał udział w bitwie pod Ulowem i Nową Wsią. Dostał się do niewoli
rosyjskiej. Prawdopodobnie „wykupiony” przez ojca uniknął zesłania Po śmierci ojca do roku 1870 prowadził
firmę w Starzycach. Po bankructwie pracował jako najemny farbiarz. Zmarł w roku 1906 i został pochowany na
miejscowym cmentarzu ewangelickim przy ul. Smutnej.
47
AGAD, AOzU, sygn. 1/344/0/-/0882 (Akta dotyczące dzierżawy przędzalni i folusza Nowa Filatura w StarzycachKarolinowie przez Stumpfa i Lechmana).
48
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red B. Chlebowskiego i W.
Walewskiego, wg planu F. Sulimierskiego, t. XI, Warszawa 1890, s. 279.
49
Umowa notarialna została zawarta 12/24 lipca 1889 r. w Warszawie w kancelarii notariusza Aleksandra
Jałowieckiego. Nr rep. 660/1889. Posiadłość obejmowała 170 morgów i 54 pręty kwadratowe w osadzie
Karolinów kolonii Starzyce i część osady Julianów leżącej na gruncie czynszowym.
50
APŁ, WBRGP, sygn. 1030, budowa przędzalni, kotłowni, farbiarni, suszarni, apretury i innych obiektów przez
Z. Bornsteina w Starzycach.
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jako właściciel fabryki a jako tkacz rękodzielnik na 2 krosnach ręcznych w domu przy ul.
Krzyżowej. Od tego czasu musiało upłynąć ponad 30 lat zanim został właścicielem fabryki w
Starzycach.
W 1889 r. wzdłuż drogi prowadzącej do Tomaszowa wybudowano dwa murowane z
czerwonej palonej cegły budynki fabryczne. Oba na planie wydłużonego prostokąta,
wieloosiowe, rozdzielone wejściem do fabryki. Budynek od strony południowej to
dwukondygnacyjny magazyn i suszarnia. Drugi, stojący bardziej na północ, to
jednokondygnacyjna przędzalnia, która kończyła się przy mości na rzece Czarnej. W głębi
placu, frontem do ulicy wzniesiono główny trzykondygnacyjny budynek przędzalni. W
późniejszych latach, około 1911 r. za rzeką wybudowano parterową przędzalnię o pow. ponad
2 140 m, której budynki przetrwały do współczesności 51. Drewniana konstrukcja szedowego
dachu ze świetlikami nad halą przędzalni oparty została na kilkudziesięciu metalowych
filarach.
Na potrzeby fabryki pozostawiono
dawne stawidła wodne i dwa stawy jako
zbiorniki wody potrzebnej do wykańczania
tkanin. W roku 1899 i ponownie w roku 1908
fabryka ulega częściowemu zniszczeniu w
wyniku kolejnych pożarów. Szybko zostaje
odbudowana i zmodernizowana. W Księdze
Adresowej Przemysłu Fabrycznego Królestwa
za rok 1906 wpisana jest jako „Fabryka Sukna
Sussmana Bornstejna”, produkująca satyny,
kastory, syberyny. Posiada 2 motory parowe
o mocy 165 K., zatrudnia 200 robotników” 52.

Plan z roku 1889 przedstawiający usytuowanie
budynków fabryki Sussmana Bornstejna w Starzycach.
Poniżej fasada budynku fabrycznego stojącego przy
drodze do Tomaszowa. Zbiory AP w Łodzi (zespół 39,
Wydział
Budowlany
Rządu
Gubernialnego
Piotrkowskiego sygn. 1030)

51

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1030 (Akta budowy przez Zusmana Bornsteina przędzalni, kotłowni, farbiarni,
dekatyzatorni, suszarni i apretury a także kuźni i przędzalni ręcznej z pomieszczeniami mieszkalnymi we wsi
Starzyce w powiecie brzezińskim); rycina z zabudową fabryki na karcie pocztowej z 1905 r.
52
Księga adresowa przemysłu fabrycznego w Królestwie Polskim na rok 1906, opr. L. Jeziorański, Warszawa 1905,
poz. 3936.
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Powyżej rysunek z planów budowy fabryki Z. Bornsteina autorstwa inż. architekta Józefa Pomianowskiego z 1889
r. przedstawiający fasadę głównego budynku tkalni posadowionego w głębi placu. Budynek wzniesiony z
czerwonej cegły ceramicznej, na kamiennych fundamentach, stropy na belkach drewnianych, dwuspadowy dach
kryty papą. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1030.

Widok na fragment budynku tkalni
wybudowanej w latach 1889-1890.
Źródło:
Historia
Zakładów
Przemysłu Wełnianego im. M.
Nowotki TOMTEX, cz. I (maszynopis
w zbiorach biblioteki MTM).

Widok od strony stawu na budynek tkalni. Źródło: Historia Zakładów Przemysłu Wełnianego im. M. Nowotki
TOMTEX, cz. I (maszynopis w zbiorach biblioteki MTM).
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Plan sytuacyjny z 1890 r. opracowany przez geometrę Feliksa Pomianowskiego przedstawiający fragment placu
nr 28 fabryki Z. Bornsteina z uwzględnieniem położenia głównego budynku fabrycznego, stawu i rzeki Czarnej.

Około roku 1909 wybudowano nowy, wysoki na 40 metrów, średnica 1,5 m, ceglany komin i
budynek kotłowni. Projektantem był inż. architekt K. Kleiber. Rok później przebudowano
parterowy budynek stojący przy ulicy na piętrowy i umieszczono tam kuźnie, warsztat
ślusarski, oraz stajnie i wozownie.
Po śmierci Zussmana Bornsteina w roku 1911, jego spadkobiercy założyli przemysłowohandlową spółkę akcyjną o nazwie Starzycka Fabryka Sukna i Kortów Z. Bornsteina S.A.
Większościowy pakiet udziałów w spółce akcyjnej SFSK Z. Bornsteina, posiadali synowie
Zussmana, Adam vel Abram i Emanuel Bornsteinowie. Zakład w roku 1913 został całkowicie
zelektryfikowany. Usunięto przestarzały i nieekonomiczny napęd parowy, który zastąpiono
pierwszym w tomaszowskim przemyśle wełnianym turbogeneratorem. Fabryka wyrabiała
tkaniny wełniane, zgrzebne i czesankowe. Znaczna część produkcji zbywana była na potrzeby
wojska53. Zatrudnienie przed wybuchem wielkiej wojny sięgało 400 robotników a wartość
rocznej produkcji 1 mln. rubli. W połowie 1914 r. czynnych było 105 krosien i 4 700 wrzecion.
Po wybuchu wielkiej wojny od jesieni 1914 r. część budynku przędzalni i stajnie zostały zajęte
na koszary dla wojsk niemieckich.

53

J. P. Dekowski, J. Jastrzębski, Tomaszów Mazowiecki. Przewodnik po mieście i okolicy, Tomaszów Mazowiecki
1935, s. 34.
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Plan sytuacyjny z roku 1911 przedstawiający ówczesną zabudowę terenu fabryki Z. Bornsteina. APŁ, RGP, sygn.
39/1/0/4/13553.

Od roku 1915 Starzycka Fabryka Wyrobów Sukiennych Z. Bornsteina, tak jak i cała osada
Starzyce, znalazła się w obrębie Tomaszowa. Produkcję uruchomiono w lipcu 1922 r.
Przedsiębiorstwo w latach międzywojennych było jedną z pięciu największych fabryk miasta a
Bornsteinowie jedną z najbogatszych tomaszowskich rodzin fabrykanckich.
W latach międzywojennych starzycka fabryka funkcjonowała jako spółka akcyjna pod nazwą
Starzycka Fabryka Wyrobów Sukiennych Z. Bornstein Sp. Akcyjna. Sukcesywnie
modernizowano i rozbudowywano przedsiębiorstwo. W roku 1922 zakupiono i zamontowano
nowe turbiny wodne o mocy 40 i 20 KW dzięki którym uzyskiwano prąd na oświetlenie zakładu.
W roku 1924 wybudowano nowy budynek wykończalni. Majątek przedsiębiorstwa w bilansie
za 1925 r. szacowano na ponad 698 tys. zł. natomiast bilans za 1938 r. wykazywał wzrost
majątku do 1 273 484,65 zł. W roku 1936 fabryka zatrudniała około 300 robotników, a wartość
rocznej produkcji zakładu wynosiła ponad 6 000 000 zł. Dyrektorem w latach 20. był Emanuel
Bornstein, później Wacław Sterling, a pod koniec lat 30. inż. Izydor Goldsztaub 54.
Od roku 1940 do 1945 fabryka pozostawała pod zarządem niemieckim i używała nazwy
Starzicer Tuchfabrik Z. Bornstein AG. Do 1942 r. niemieckim dyrektorem był Fryderyk Hanke a

54

Przemysł Tomaszowa w ostatniem dwudziestoleciu, „Echo Mazowieckie” 1927, nr 33, s. 56; J. P. Dekowski, J.
Jastrzębski, dz. cyt., s. 34.
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jego zastępcą Hugo Bauer. Po ich aresztowaniu za nadużycia gospodarcze nowym dyrektorem
został Viktor Beck a jego zastępcą Kadoch55.

Plan sytuacyjny Starzyckiej Fabryki Sukna Z. Bornsteina. Stan sprzed 1938 r., kopia z 1960 r. Obiekt oznaczony nr
1 - tkalnia; 2 - przędzalnia i wilk; 3 - wykończalnia sucha i magazyn tkanin; 3a - garaże; 4 - portiernia, mieszkania
i magazyny; 4a - kotłownia i siłownia; 5 - farbiarnia; 9-magazyn surowców,; 10 - stodoła, budynek gospodarczy;
11 - dom mieszkalny; 12 - biuro o 16 izbach; 13 - klepcz i przerabiarnia szmat; 14 - turbina wodna; 15 - szkoła w
starej willi; 16 - przedszkole zakładowe w nowej willi; 17 - warsztaty mechaniczne, stolarnia, suszarnia; 18 - szopa
na odpadki przędzalniane; 19 - cieplarnia; 20a i 20b- stajnia i komórki; 21 - ubikacje; 22 - szopa drewniana; 23 –
ceglany komin wysoki na 40 m; 24 - pomieszczenie pompy wodnej i parowej. Zbiory APTM.

55

B. Borysławski (opr.), Historia Zakładów Przemysłu Wełnianego im. Marcelego Nowotki TOMTEX w Tomaszowie
Mazowieckim 1857-1949 (maszynopis w zbiorach Biblioteki Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego
hr. Ostrowskiego).
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Budynki ZPW „Tomtex” od stronu ul. Warszawskiej. Za budynkiem widoczny wysoki na 40 m ceglany komin
fabryczny. Fotografia z 1966 r. ze zbiorów T. Kawki.

W styczniu 1945 r. fabryka została przejęta w zarząd państwowy. Stanisław Sachacki pisząc w
połowie lat 60. o historii rozwoju fabryki stwierdza, że „wielkość fabryki i jej moc produkcyjna
jaka istniała w 1945 r. była równa wielkości z roku 1939” 56. Według spisu inwentarza
sporządzonego w 1946 r. zakład posiadał 5 zespołów przędzalniczych, 70 krosien tkackich, 2
krosna „angielskie”, 4280 wrzecion przędzalniczych. Średnie miesięczne zatrudnienie to 313
osób a roczna produkcja wynosiła 240 tys. m tkanin wełnianych wartości 24 mln zł. Do zakładu
należało również gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 54 ha gruntów rolnych, w tym
35,47 ha ziemi ornej, 5,6 ha łąk, a pozostałe to stawy i nieużytki 57. Na rzece Czarnej były dwa
jazy. Jeden stały o długości korony 7,5 m i jaz zastawkowy drewniany oraz dwie śluzy robocze
dla turbin wodnych.
W latach 1945-1947 zakład nosił nazwę Tomaszowskie Zjednoczenie Przemysłu Wełnianego Państwowa Fabryka nr 5 z adresem pocztowym Szosa Warszawska 59/71. Od sierpnia 1947 r.
do końca roku 1950 fabryka nosiła nazwę Państwowe Zakłady Przemysłu Wełnianego nr 29.
Jej pierwszym kierownikiem był Henryk Berliński a po nim Henryk Włodarczyk. W roku 1950
ZPW nr 29 przemianowano na Zakłady Przemysłu Wełnianego im. Marcelego Nowotki. Od
roku 1969, po połączeniu z nowo wybudowanym Kombinatem Przemysłu Wełnianego
„Tomaszów II”, fabryka przyjęła nazwę Zakłady Przemysłu Wełnianego im. Marcelego Nowotki
„Tomtex”.

56

APTM, Zakłady Przemysłu Wełnianego im. Marcelego Nowotki „Tomtex” w Tomaszowie Mazowieckim, sygn.
49/219/0/4.1/524 (Powstanie i rozwój ZPW „Tomtex” im. Marcelego Nowotki).
57
APTM, Zjednoczenie Przemysłu Włókienniczego w Tomaszowie Mazowieckim, sygn. 49/611/0/-/12
(Upaństwowienie przedsiębiorstw i zakładów podległych zjednoczeniu), k. 81.
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Widok z nowego mostu na starą halę tkalni d. fabryki Z. Bornsteina. Fotografia z 2018 r.

MOST NA RZECE CZARNEJ

Most na rzece Czarnej w ciągu
biegu
ulicy
Warszawskiej
wybudowany w 2016 r. Fot. Z.
Dziedzińskiego.

Obecny most żelbetonowy na belkach strunobetonowych opartych na przyczółkach
wybudowano w 2016 r. pomiędzy czerwcem a grudniem. Wtedy też został rozebrany stary
most i drewniana kładka.
Wcześniejszy, również żelbetowy most na ul. Szosa Warszawska powstał na początku XX
wieku. Był to most belkowy z dwoma przyczółkami i dwoma betonowymi filarami o świetle
15,6 m, długi na 24,8 m. Nawierzchnia z płyty żelbetowej przykrytej asfaltem, szerokość
między barierkami 6 m. Most zapewniał jedynie przejazd pojazdów a nie posiadał
wyodrębnionego przejścia dla ruchu pieszego. Dlatego też w roku 1937 podczas modernizacji
drogi państwowej nr 14 obok mostu, po jego zachodniej stronie, kosztem 3802 zł
wybudowano drewnianą kładkę dla pieszych. Była ona długa na 22 m, szeroka na 2,5 m, oparta
o drewniane przyczółki i dwa drewniane filary na palach oddalone od siebie o 5,45 m 58.

58

APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1703 (Mosty, przepusty, ulice – kładka na rzece Czarnej).
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Rysunek z 1937 r. przedstawiający plan
orientacyjny i sytuacyjny istniejącego
wówczas mostu na rzece Czarnej w ciągu ul.
Szosa Warszawska. Załącznik do projektu
modernizacji drogi państwowej nr 14. Zbiory
APTM.

Około 30 metrów w górę rzeki, na terenie dawnych zakładów „Tomtex” znajduje się jeszcze
jeden żelbetowy most, który wybudowano około roku 1913 z środków ówczesnej spółki
akcyjnej Fabryki Sukna S. Bornsteina. Połączył on starą (południową) część fabryki z nowymi
budynkami przędzalni wybudowanej w tym samym czasie. Konstrukcja mostu w nieomal
niezmienionym stanie przetrwała do współczesności.

Rysunki z projektu budowy przejścia dla pieszych przez rzekę Czarną przy moście betonowym na Szosie
Warszawskiej. Projekt opracowany w 1937 r. Zbiory APTM.
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Widok z mostu na stronę drugiego mostu wewnątrz zakładowego, który wybudowano około roku 1913. Połączył
południową część fabryki z nową przędzalnią fabryki sukna Z. Bornsteina. Fotografia z 2018 r. Z. Dziedzińskiego

Roboty przy budowie mostu i drogi ul. Warszawskiej. Fotografia 2016 r.

Nr 124 (dawniej wieś Starzyce nr polic. 30 gm. Łazisko a od 1915 r. ul. Szosa Warszawska
64/66). Budynki handlowe w budowie a w głębi budynki d. Starzyckiej Manufaktury Dywanów.

Widok z mostu na rzece Czarnej w stronę budowanych obiektów handlowych przy ul. Warszawskiej 108.
Fotografia z 2019 r.
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Dawniej był to teren należący do Starzyckich Zakładów Fryderyka Stumpffa a później do
Starzyckiej Fabryki Sukna Z. Bornsteina, na którym w 1850 r. wybudowano piętrowy,
murowany z kamienia wapiennego i cegły dom mieszkalny dla służby i zatrudnionych w tej
fabryce furmanów59. W latach międzywojennych na parterze był sklep zakładowy sprzedający
artykuły spożywcze dla pracowników zakładu. Jako budynek mieszkalny przetrwał do lat 80.
XX wieku. Obecnie na jego miejscu wznoszony jest budynek handlowo-magazynowy.

Dom przy ul. Warszawskiej 124, który wybudowano około roku 1850 r. z przeznaczeniem na mieszkania dla służby
i woźniców zatrudnionych w Starzyckich Zakładach Fryderyka Stumpffa. Obecnie na tym miejscu budowany jest
wielkopowierzchniowy obiekt handlowy. Źródło: B. Borysławski (opr.), Historia Zakładów Przemysłu Wełnianego
im. Marcelego Nowotki TOMTEX w Tomaszowie Mazowieckim 1857-1949, cz. I, s.5 (maszynopis w zbiorach
Biblioteki Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego).

W latach międzywojennych na części placu umiejscowiono magazyn paliw (skład węgla i
drewna) z tym, że w jego południowo-zachodnim narożniku była wyodrębniona, niewielka
działka z parterowym, drewnianym domem rodziny Boruchów (ul. Główna 1). Od strony
wschodniej plac graniczył z terenem i zabudowaniami Fabryki Chodników B. Szepsa. W latach
powojennych na części działki miał siedzibę Nadzór Dróg i Mostów (REDP) a część od strony
rzeki nadal w posiadaniu fabryki „Tomtex”. Od strony ul. Głównej w zabudowaniach po dawnej
Fabryce Bolesława Szepsa były magazyny i biura Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska.

59

B. Borysławski (opr.), Historia Zakładów Przemysłu Wełnianego im. Marcelego Nowotki TOMTEX w Tomaszowie
Mazowieckim 1857-1949, cz. I, s. 5 (maszynopis w zbiorach Biblioteki Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im.
Antoniego hr. Ostrowskiego).

34

Ul. Główna 5 Starzycka Manufaktura Dywanów Bolesława Szepsa (dawniej ul. Szosa
Warszawska 64/68)
Choć dawna Starzycka Manufaktura Dywanów Bolesława Szepsa znajdowała się na działce
przypisanej do ul. Głównej 560 to z uwagi na fakt, że była drugim wielkim zakładem
przemysłowym tej dzielnicy wypada opisać jej historię 61.
Pod koniec XIX wieku, teren po wschodniej stronie Szosy Warszawskiej w Starzycach,
pomiędzy obecną ul. Główną, Warszawską i rzeką Czarną należał do Majera Bera Szepsa,
przedsiębiorcy produkującego chodniki i dywany. Była to działka oznaczona nr 30. Po
przyłączeniu Starzyc do Tomaszowa miała oficjalny adres ul. Szosa Warszawska 64/68 a w
latach 30. XX wieku ul. Główna 5/9, nr hipot. 105.
Jak wynika z dostępnych dokumentów Tomaszowska Manufaktura Dywanów M.B. Szepsa
powstała około roku 189962 z inicjatywy Majera Bera Markusa Szepsa63. Miała wcześniej
poprzedniczkę, która rozpoczęła działalność pod nr 30 w Starzycach gm. Łazisko już w roku
1883 jako Fabryka Taśm i Chodników. Do roku 1899 produkcja odbywała się w drewnianych
budynkach od strony drogi Piotrków - Rawa, które spłonęły około roku 1898. Po wybudowaniu
w miejsce spalonych piętrowych, murowanych budynków fabrycznych rozpoczęto produkcję
chodników kokosowych i wełnianych, wycieraczek, a dodatkowo taśm jutowych, pasów
fabrycznych i lejc. Dalszy rozwój fabryki nastąpił po roku 1906, kiedy to na wschodniej części
działki wybudowano i wyposażono dwupiętrową mechaniczną tkalnię 64. W roku 1910
pracowało w niej około 120 robotników65. Fabryka dysponowała motorem parowym o sile 30
KM i kotłem parowym.
Na podstawie planu z 1936 r. przedstawiającego zagospodarowania terenu fabryki wiadomo,
że w skład zabudowań poza jednopiętrowym, murowanym budynkiem biurowym (dawniej
mieszkalnym) dominował pośrodku działki dwupiętrowy, ceglany budynek magazynów z
przybudowanym piętrowym budynkiem maszynowni i składu paliwa. Od wschodu przy granicy
działki rozciągały się parterowe, murowane składy i stajnie. Od zachodu wzdłuż granicy z
działką magazynów paliw fabryki Bornsteinów ulokowane były garaże, składy, chlewnie,
stajnie i piętrowe murowane warsztaty mechaniczne. Pośrodku placu znajdowała się studnia.
W roku 1921 po śmierci Majera Bera Szepsa, spadkobiercy utworzyli spółkę rodzinną pod
nazwą Starzycka Manufaktura Dywanów Majera Bera Szepsa - Spadkobiercy i Bolesław Szeps.
Udziałowcami byli: żona Majera Fajga Szeps; córka Irka vel Jetta Szczęśliwa z d. Szeps; Maurycy
Szczęśliwy; synowie Majera Szepsa Bolesław i jego brat Jakub 66.

60

APTM, US, sygn. 49/5/0/-/588 (Podatek od nieruchomości 1939/1940). Pomiędzy ul. Szosa Warszawska a
wjazdem na działkę B. Szepsa przy ul. Głównej 1 - 3 znajdowały się drewniane domy Gustawa Najmana i Abrama
Lewkowicza.
61
W latach 1883-1899 nazywana była Fabryką Taśm i Chodników.
62
Według informacji B. Szepsa rok powstania fabryki to 1883; APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-1186 (Dane
statystyczne fabryk Tomaszowa Maz. za 1929 r.), k. 158-169. Natomiast Księga adresowa przemysłu fabrycznego
w Królestwie Polskim na rok 1906, opr. L. Jeziorański, Warszawa 1905, poz. 4222, podaje rok 1898.
63
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-3006 (Kartoteka mieszkańców Tomaszowa - Majer Ber Markus Szeps s.
Szmula i Hai Rozencwajg, ur. 22 IV 1856 r. zam. Szosa Warszawska 66).
64
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/9577 i 39/1/0/4/10265.
65
Księga adresowa przemysłu fabrycznego…, poz. 4222.
66
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/300 (Sprawy spadkowe po M.B. Szeps i F. Szeps, spr. 79/33 i 3/35).
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W roku 1928 zatrudniała do 250 robotników, 10 urzędników i 5 osób kadry technicznej 67. W
roku następnym zatrudnienie wzrastało nawet do 312 pracowników by w roku 1931 spaść do
16268. Wcześniej liczba zatrudnionych robotników mieściła się w granicach 100-120 osób. W
roku 1928 fabryka produkowała 340 ton dywanów przy rocznym obrocie 2 200 tys. zł i
przeciętnym zatrudnieniu 160 robotników 69.
Majer Ber Szeps wraz z żoną Fajgą mieszkali w murowanym domu wybudowanym w 1903 r. 70
przybudowanym do budynku fabrycznego z dojazdem od ul. Głównej 5. Obecnie mieszczą się
tam biura Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.

Dawny dom rodziny Majera Ber
Szepsa, obecnie biura GS Samopomoc
Chłopska przy ul. Głównej 5 w
Tomaszowie Mazowieckim. Fotografia
z listopada 2012 r.

Anons prasowy Starzyckiej Manufaktury Dywanów zamieszczony w „Głosie Kupieckim” (organie
Stowarzyszenia Kupców w Łodzi), Rok II, nr 9 z 1 maja 1928 r,. s. 36.

67

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-1018 (Akta robót publicznych za 1928 r. – sprawozdania Starzyckiej
Manufaktury Dywanów M.B. Szeps).
68
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-1186 i 49/7/0/-/III-1305 (Dane statystyczne przemysłu Tomaszowa Maz. za
1929–1932 r.).
69
Tamże.
70
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/9577 (Akta budowy mechanicznej tkalni i domu w Starzycach przez M.B. Szepsa.
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Plan sytuacyjny działki, na której znajdowała się Starzycka Fabryka Dywanów B. Szepsa. Zbiory APTM.

Nr 109 (d. ul. Warszawska nr 73/75) Baza i biuro Miejskiego Zakładu Komunikacji d. Zakład
Komunikacji Miejskiej.

Widok na bazę i biura MZK przy ul. Warszawskiej 73/75 w Tomaszowie Mazowieckim. Fot. z 2019 r.
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Pod koniec XIX wieku teren, gdzie obecnie znajduje się Miejski Zakład Komunikacyjny był
niezabudowany, użytkowany rolniczo i należał do właścicieli Starzyckiej Fabryki Sukna
Zusmana Bornsteina. Około roku 1890 Izrael Zamulewicz uzyskał pozwolenie na budowę w
tym miejscu tymczasowego domu przeznaczonego na tartak. Projektantem budynków tartaku
był inż. Jan Wojkowski71. Tartak (podobnie jak młyn Zamulewicza przy ul. Warszawskiej nr
polic. 317) przetrwał do pierwszych lat XX wieku. Około 1904 r. północna część terenu tartaku
I. Zamulewicza stała się własnością Nuchena Głowińskiego, który wybudował nowy parowy
tartak i młyn72. Projekt architektoniczny opracował inż. architekt Karol Kleiber. Budowę
zakończono w 1904 r. 73

Plan sytuacyjny z 1890 r. i rysunki z projektu inż. architekta Jana Wołkowskiego dotyczące budowy tartaku Izraela
Zamulewicza na placu nr 30 w Starzycach gm. Łazisko. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1706.

Rodzina Głowińskich prowadziła firmę tartaczną w Starzycach już w 1854 r., ale w innym
miejscu. Do roku 1940 firma tartaczna pod nazwą „Przemysł Leśny i Tartak Karolinów” należała
do Nuchena i Łai Głowińskich74. Właściciel wraz z rodziną i służąca Franią Lajzerowicz mieszkał
obok tartaku w parterowym, pięcioizbowym, drewnianym domu (długość 19 m, szerokość 4,7
m, wysokość 3 m) z murowanymi szczytami wybudowanym na przełomie 1929/1930 r. 75 Teren
składowisk drewna obejmował również działki od strony północnej o nr 77 i 79. W domu pod
numerem 79 mieszkał Michał Głowiński, który również trudnił się handlem drewnem. W roku
1934 starszy syn Nuchena, Józef Głowiński, który wówczas był dyrektorem tego tartaku
przeprowadził się do wynajętych apartamentów w kamienicy przy ul. Prezydenta Ignacego
Mościckiego 38. Po roku 1940 przedsiębiorstwo przejęte w zarząd okupacyjnych władz
niemieckich. Firma zatrudniała do 16 robotników. W pierwszych latach po wojnie zakład jako
przedsiębiorstwo prywatne pozostawał we władaniu Zygmunta i Eugenii Kwiatkowskich. Na
początku lat 50. XX wieku tartak został unieruchomiony.
71

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1706 (Akta dotyczące budowy tartaku przez I. Zamulewicza w Starzycach gm.
Łazisko).
72
APTM AmTM gr III, sygn. 49/7/0/-/III-576 i 49/7/0/-/III-1305 (Wykaz właścicieli nieruchomości).
73
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/10143 (O budowie przez Nuchima Głowińskiego parterowego tartaku we wsi
Starzyce).
74
APTM AmTM gr III sygn. 49/7/0/-/III-1260 (Spis właścicieli nieruchomości z 1929 r.); APTM, Sąd Grodzki w
Tomaszowie Mazowieckim (dalej: SG), sygn. 49/27/0/-/3728 (Akta sprawy C.2867/34); APTM, US, sygn. 49/5/0//6 (Książka biercza podatku przemysłowego za 1937-1939 r.).
75
SRP, Książka Kontroli Budowlanej nr 11 poz. 585 i poz. 18/30, plan i zezwolenie na budowę z 5 VII 1928 r.,
oddany do użytku 18 II 1930 r.
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W roku 1956 władze miejskie teren po dawnym tartaku przeznaczyły na bazę autobusów
miejskich Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Zakład Oczyszczania Miasta.
W tym też roku w głębi placu dawny budynek tartaku zaadaptowano na halę przeglądową i
stację obsługi autobusów 76. Wybudowano barak z przeznaczeniem na biuro. 15 września 1956
r. do Tomaszowa sprowadzono pierwsze sześć autobusów marki „Star 56” zwanych
„stonkami”. W roku następnym przybyły kolejne cztery autobusy. Od roku 1958 Zakład
Komunikacji i Transportu Miejskiego objęty był patronatem Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego w Łodzi. W roku 1970 przedsiębiorstwo posiadało 30 autobusów i 3
taksówki bagażowe. Obsługiwało 10 linii komunikacji miejskiej. Pracowało w nim 63
kierowców, 20 konduktorów, 49 mechaników stacji obsługi, 21 pracowników biurowych i 12
uczniów77. Do 1978 roku Zakład Komunikacji i Taksówek Miejskich było jednym z zakładów
składających się na miejską gospodarkę komunalną. Od roku 1978 do 1991 zakład
funkcjonował jako oddział Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w
Piotrkowie Trybunalskim. 31 grudnia 2013 r. swoją działalność zakończył zakład budżetowy, a
od dnia 1 stycznia 2014 r. funkcjonowanie rozpoczął Miejski Zakład Komunikacyjny w
Tomaszowie Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecnie
przedsiębiorstwo posiada zbudowaną od podstaw nową bazę lokalową.

Budowa stacji obsługi autobusów ZKiTM
na bazie strych budynków tartaku
„Karolinów” w roku 1956 przy ul.
Warszawskiej 109. Fot. zbiory T. Kawki

Brama wjazdowa a w głębi budynki i
autobusy Przedsiębiorstwa Komunikacji
Miejskiej. Fotografia z roku 1964
wykonana przez T. Kawkę

76

APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.9/1455 (Teczka GKM-IV-KM 12/0/56 „Komunikacja Miejska”, 19541958); tamże, sygn. 49/213/0/2.9/1468 i 49/213/0/2.9/1469 (Zakład Komunikacji Miejskiej, 1970), k. 32-33.
77
Tamże (Zestawienie zatrudnienia na 10 lutego 1970 r.).
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Nr 117 (d. Szosa Warszawska nr 77/81) Nowy budynek kwiaciarni (w międzywojniu
najprawdopodobniej część działki Arona Baron)a.

Nowy budynek kwiaciarni wybudowano w latach 2013-2015.

W latach międzywojennych nieruchomość przy ul. Szosa Warszawska nr 77/79 należała
najpierw do N. Głowińskiego a następnie do Arona Barana vel Barona, który prowadził sklep
spożywczy oraz handlował zbożem 78. Stał w tym miejscu dom mieszkalny z 22 izbami
mieszkalnymi, 3 sklepami i budynki gospodarcze79. Poza sklepem właściciela był też sklep
Roberta Bamnigasa z galanterią i wyrobami dziewiarskimi 80. Do współczesności przetrwał (od
strony południowej) parterowy dom mieszkalny, natomiast około roku 2015 od strony
północnej na miejscu rozebranych drewnianych budynków gospodarczych wybudowano
nowy, jednopiętrowy, murowany budynek o nowoczesnej, częściowo przeszklonej elewacji
frontowej. Mieści się w nim kwiaciarnia.
Nr 119 (dawniej ul. Szosa Warszawska nr 83) Biurowiec Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego.

Widok na fasadę biurowca ZDiUM przy ul. Warszawskiej 119 w Tomaszowie Mazowieckim.

78

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 i 49/7/0/-/III-1260 (Wykaz właścicieli nieruchomości 1925 i 1929); APTM,
US, sygn. 49/5/0/-/6 (Księga biercza podatku przemysłowego za 1937-1939 r.).
79
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 i 49/7/0/-/III-1260 (Spis właścicieli nieruchomości 1922-1929).
80
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Książka biercza podatku przemysłowego za 1937-1939 r.).
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Pierwotnie w tym miejscu znajdował się XIX-wieczny, niewielki, dwuizbowy drewniany
budynek mieszkalny, szopy i magazyny należące do Jakóba Szepsa 81 właściciela Starzyckiej
Fabryki Dywanów. Posesja oznaczona była nr 83. W latach międzywojennych dom i plac
wynajmował Moszek Fajzynber, który prowadził handel węglem 82.
Po wojnie działka wykorzystywana przez Zakład Oczyszczania Miasta. Obecnie w tym miejscu
jest nowo wybudowany budynek biurowy i zaplecze Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego. Jest też w tym miejscu Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych. Jak wcześniej wspomniałem na tej posesji mieścił się Zakład Oczyszczania
Miasta a następnie baza przedsiębiorstwa transportowego TRANSTAR, firma budowlana
TRUSMAR, AWEX, bar TIP TOP, biuro usług podatkowych, Tomaszowski Inkubator
Przedsiębiorczości-Fundacja gminy Zelów, kancelaria podatkowa ADNA.
Nr 121 – (d. Szosa Warszawska 87) dwupiętrowa kamienica czynszowa Pachniewiczów.

Dwupiętrowa kamienica, wymurowana z cegły ceramicznej, otynkowana, z dwuspadowym
dachem i gospodarczym poddaszem stojąca ścianą frontową bezpośrednio przy chodniku w
latach międzywojennych dom wraz z oficyną należał do Marii i Adama Pachniewiczów83.
Prawdopodobnie wybudowany na początku drugiego dziesięciolecia XX wieku przez
Stanisława Pachniewicza, który 18/31 maja 1911 r. nabył działkę w osadzie fabrycznej
Karolinów-Starzyce od Rajzy Estery Goldsztab z Bornsteinów i Raszy Margulies z
Bornsteinów84.
Po wybudowaniu był to największy budynek mieszkalny w Starzycach. W budynku było 31 izb
mieszkalnych i 2 sklepy. Z wejściem od ulicy była piwiarnia i sklep rzeźniczy prowadzone przez
Stanisława Gila a obok sklep spożywczy należący do Mieczysława Zasępy85. Między innymi
mieszkania na piętrze wynajmował Michał Głowiński, który był współwłaścicielem pobliskiego
tartaku.

81

APTM AmTM gr III sygn. 49/7/0/-/III-748 i 49/7/0/-/III-1260 Spis właścicieli nieruchomości (Jakób Szeps w tym
czasie wynajmował i mieszkał przy ul. Prezydenta I. Mościckiego 38).
82
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Książka biercza podatku przemysłowego za 1937-1939 r.).
83
APTM AmTM gr III sygn. 49/7/0/-/III-1260 i 49/7/0/-/III-748 (Wykaz właścicieli nieruchomości przy Szosie
Warszawskiej z lat 1925-1929), APTM, SG, sygn. 49/27/0/-/765 (Akta sądowe sprawy NC.269/20).
84
APTM, Akta Notariusza Jana Różyckiego w Tomaszowie Mazowieckim, sygn. 49/42/0/-/42, nr rep. 987/1911.
85
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Książka biercza podatku przemysłowego za 1937-1939 r.).
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Po wojnie nieruchomość nadal we władaniu spadkobierców Marii i Adama Pachniewiczów 86.
Właściciel domu, A. Pachniewicz był inżynierem chemikiem i przez pewien czas pracował w
TFSJ. Po 1945 r. zamierzał uruchomić w przygotowanych budynkach na terenie tej posesji
wytwórnie papy, czego jednak nie zdołał zrealizować. W latach 50. XX wieku mieszkała w tym
domu sędzia Sądu Grodzkiego Regina Żywno-Ważyńska. Ulokowano tu też Wydział Zdrowia
dla dzielnicy Starzyce i sklep mięsny MHD nr 5.

Do roku 2020 zachowały się w jednym z mieszkań drzwi dawnego
gabinetu lekarskiego z przychodni lekarskiej Wydziału Zdrowia dla
dzielnicy Starzyce jaka była w tej kamienicy. Fotografia z 2020 r.

Nr 123 (dawniej Szosa Warszawska 89) – Kamienica rodziny Muszyńskich.

Widok na elewacje frontowe kamienic przy ul. Warszawskiej 121 i 123. Fot. z 2019 r.

Najprawdopodobniej kamienica wybudowana w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku przez
Helenę i Antoniego Muszyńskich. W budynku było 14 izb mieszkalnych i 9 izb przeznaczonych
na handel i usługi. W latach międzywojennych w posiadaniu Antoniego Muszyńskiego 87. Po
wojnie nadal w posiadaniu rodziny Muszyńskich88. Mieszkający w tym domu Józef Janiszewski
86

APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/545 (Zabudowa północnej strony miasta, wykaz z lat 1972/1973).
APTM, SG, sygn. 49/27/0/-/2367 (Akta sprawy C.564/28); tamże, sygn. 49/27/0/-/3094 (Akta sprawy sądowej
z 1930 r. Małżonkowie Helena i Antoni Muszyńscy byli też właścicielami dóbr ziemskich Przewodowice w
powiecie rawskim i kilku innych nieruchomości i nieruchomości przy ul. św. Tekli 18).
88
APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/545 (Zabudowa północnej strony miasta, wykaz z lat 1972/1973).
87
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prowadził wyrób wody sodowej i rozlewnię octu (rozlewnia przy ul. P. O. W. nr 15/17)
natomiast Itla Szuster miała warsztat bieliźniarski89. W latach 60 i 70. XX wieku w domu tym
na parterze mieściła się Państwowa Apteka nr 12. Obecnie drukarnia Kumart.
Nr 127 i 127a dom Kazimierza Szymańskiego. Wytwórnia wędlin.
Zabudowania powojenne o charakterze mieszkalnym i gospodarczym. Posesja podzielona na
dwie części. Na obu typowe domy jednorodzinne.

Domy przy ul. Warszawskiej 127 i 127a. Fotografia Google Maps z czerwca 2017 r.

Nr 129 (d. Szosa Warszawska 95/97) Dom parterowy mieszczący gabinet kosmetyczny

Dom przy ul. Warszawskiej 129. Fotografia z lutego 2020 r.

W roku 1928 przy ówczesnej ul. Szosa Warszawska 95/97 Abram Zylberberg wybudował
parterowy, murowany z cegły, nietynkowany dom mieszkalny. Dach dwuspadowy kryty papą.
Plac o pow. 920 m2 z czego pod zabudową domu 192 m2. W budynku dwa mieszkania
jednoizbowe i jedno mieszkanie dwuizbowe. Ponadto dwa sklepy90. Dawny rozkład
pomieszczeń obrazuje rzut poziomy z planu budowlanego jaki prezentuję poniżej.
Budynek przetrwał do współczesności. Obecnie otynkowany, po generalnym remoncie, z
nieco spłaszczonym dachem i zamurowanym wejściem do dwóch sklepów od strony ulicy.
Dawny sklep od strony południowej zaadoptowany na gabinet kosmetyczny.
89

APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Podatek obrotowy za 1937-1939 r.).
SRP, Teczki Inspekcji Budowlanej Zarządu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, karta z opisem budynku A.
Zylberga z 1938 r.
90
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Plan sytuacyjny z 1928 r. załączony do pozwolenia na budowę domu przy ul. Szosa Warszawska 95/97 przez
Abrama Zylberberga.

Rysunek elewacji i rzut parteru domu przy ówczesnej ul. Szosa Warszawska 95/97 a obecnie ul. Warszawska 129.
Zbiory SRP, Teczki Inspekcji Budowlanej Zarządu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, karta z opisem budynku A.
Zylberga z 1938 r.
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Nr 128/130 (dawniej Szosa Warszawska nr 72/74) Nowe budynki firmy JOKA. Dawniej była w
tym miejscu kamienica Ireny Płaskoty i Adama Szymańskiego.

Widok na frontową elewację współczesnego budynku firmy JOKA, który został wybudowany w miejscu XIXwiecznego, jednopiętrowego domu rodziny Płaskotów a wcześniej Hermana Schmetiga i Hermana Helbicha.
Fotografia z 2019 r.

W drugiej połowie XIX wieku w miejscu, gdzie obecnie znajduje się teren i budynki firmy JOKA
(wówczas Starzyce nr 11) był już zabudowany plac należący do Hermana Helbicha. Frontem
do drogi Tomaszów – Rawa a szczytem do drogi prowadzącej w pola (obecnie ul. Wspólna)
stał parterowy, murowany dom mieszkalny z dwuspadowym dachem krytym gontami. Około
roku 1892 dzierżawcą tej nieruchomości został Herman Schmetig, który w oparciu o projekt
inż. architekta Jana Wołkowskiego, dokonał przebudowy starego domu H. Helbicha na
piętrowy, przebudował oficynę na mały browar i składy piwa 91. Prawdopodobnie w latach
późniejszych dokupił sąsiedni niezabudowany teren, tak, że po przyłączeniu Starzyc do
Tomaszowa posiadłość obejmowała ponad 12 300 m². Rozciągała się wtedy od rzeki Czarnej
do ul. Wspólnej.

91

APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/2718 (Projekt budowy piwnicy na skład piwa i przebudowy parterowej oficyny pod
numerem 11 - we wsi Starzyce, w powiecie brzezińskim przez Hermana Schmetiga); tamże, sygn.
39/1/0/4/2718/2 (Plan sytuacyjny nieruchomości H. Schmetiga pod numerem 11 we wsi Starzyce, w gminie
Łazisko, powiatu brzezińskiego, na której dzierżawca Herman Helbich ma zamiar zbudować mały browar.
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Plan sytuacyjny z roku 1892
obrazuje ówczesną zabudowę
nieruchomości w Starzycach nr
11, która należała do Hermana
Schmetiga. APŁ, RGP, sygn.
39/1/0/4/2718.

W latach międzywojennych na tej samej działce, ale już przyporządkowanej administracyjnie
do ul. Szosa Warszawska nr 72/74 stała piętrowa, murowana kamienica czynszowa Ludmiłę i
Maksymiliana Szulczewskich92. Nie udało się ustalić czy był to nadal ten sam budynek jaki
wybudował Herman Helbich czy na jego miejscu wybudowano nowy. Nieruchomość w
połowie lat 30. należała do Marii Ferdynandy Szulczewskiej, Adeli Szymańskiej i Ireny Płaskoty.
Od roku 1938 dom w drodze sukcesji objęła we władanie Irena z Szulczewskich Płaskota 93.
Przez pewien czas do chwili uregulowania spraw spadkowych nieruchomość zarządzał kurator,
którym był adwokat dr Ludwik Frucht. Później w imieniu właścicielki nieruchomością zarządzał
Aleksander Płaskota (piekarz). W domu tym były 44 izby mieszkalne i dwa lokale handlowe.
92

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-1260 (Spis właścicieli nieruchomości z 1929 r.).
APTM, SG, sygn. 49/27/0/-/5263 (Akta sprawy sądowej Ca141/39); tamże, sygn. 49/27/0/-/5387 (Akta sprawy
sądowej Ca1032/38).
93
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Przed rokiem 1914 i po odzyskaniu niepodległości od 25 sierpnia 1923 r. Maksymilian
Szulczewski wynajmował 12 izb na potrzeby Szkoły Powszechnej nr 4 94. W latach 30. XX wieku
od ulicy był sklep i zakład fotograficzny prowadzony przez Geryna Szymańskiego, który po ojcu
dziedziczył sąsiednią działkę przy Sosie Warszawskiej nr 72 gdzie stał parterowy murowany
dom z podpiwniczeniem, w którym była piekarnia Szymańskich. W głębi placu stała stodoła, a
za nią ogród, który w latach międzywojennych dzierżawił Antoni Dąbrowski, a po nim
Konstanty Włodarczyk. W domu tym Stanisław Pawlikowski miał sklep z artykułami
spożywczymi i warsztat masarski, obok Antoni Dąbrowski i Wacław Wolak powadzili sklep z
pieczywem natomiast Józef Zylberg prowadził sprzedaż farb i żelaza 95.
Po wojnie nieruchomość nadal w posiadaniu Ireny Płaskoty96. Pod koniec lat 50. nieruchomość
podzielono na trzy części. Pierwsza część obejmowała zabudowany teren o pow. 3700 m².
Druga niezabudowana miała 1075 m² i przyporządkowana została do ul. Wspólnej 4. Trzecia
część przy rzece Czarnej obejmowała ponad 7 tys. m² 97.
Począwszy od ul. Wspólnej wzdłuż ul. Warszawskiej stały zwrócone frontem do ulicy trzy
zespolone ze sobą w jedną bryłę, murowane, jednopiętrowe budynki mieszkalne. Od strony
południowej ten ciąg zabudowy kończyła parterowa przybudówka. Do budynków frontowych
w podwórzu od prawej strony dobudowana była oficyna równoległa do południowej granicy
działki. Przedłużeniem oficyny były parterowe budynki gospodarcze. Takie same budynki
gospodarcze zamykały podwórze posesji od strony wschodniej i częściowo od strony
północnej. Ta zwarta zabudowa nieomal zamykała wewnętrzny dziedziniec, do którego wjazd
prowadził od bramy przy ul. Wspólnej98.
Obecnie na terenie leżącym po wschodniej stronie ul. Warszawskiej pomiędzy rzeką Czarną a
ul. Wspólną znajdują się budynki biurowe przedsiębiorstwa JOKA (od 1995 r.), skład
materiałów budowlanych, sklep JYSK, komis „Od A do Z”, skład ogrodniczy.
Nr 132 (d. Szosa Warszawska nr 76/78 później ul. Warszawska 112)

Widok na budynek przy ul. Warszawskiej 132. Fotografia z 2019 r.
94

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-499 (Akta szkół powszechnych z 1923 r.); Szkoła Podstawowa Nr 4 w
Tomaszowie
Mazowieckim
[Opis
zespołu
archiwalnego
w
APTM],
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol?p_p_id=Zespol&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode
=view&_Zespol_javax.portlet.action=zmienWidok&_Zespol_id_zespolu=80805 [dostęp: 17.08.2022].
95
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Podatek obrotowy za 1937-1939 r.).
96
APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/545 (Zabudowa północnej strony miasta, wykaz z lat 1972/1973).
97
SRP, Teczka Insp. Budowlanej, kopia w zbiorach autora.
98
Tamże.
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W ewidencji właścicieli nieruchomości z 1922 r. jak i z roku 1925 wskazano, że przy ul. Szosa
Warszawska 76/78 stał dom z 18 izbami i dwoma sklepami należący do Aleksandra Prusa 99.
Prawdopodobnie dom ten rozebrano w połowie lat 30. XX wieku, a w jego miejsce został
wybudowany nowy dom (na placu o pow. 700 m² przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ul.
Wspólną). Budynek murowany z cegły, otynkowany, z poddaszem i dwuspadowym dachem
krytym papą, pow. zabudowy 144 m², elewacja frontowa czteroosiowa, lico ściany gładko
otynkowane. W podwórku poprzeczna oficyna o pow. zabudowy 30 m² 100. Inwestorami byli:
Roch Banaszkiewicz oraz Aleksandra i Józef Prusowie. W roku 1938 jako współwłaściciele
nieruchomości wykazywani byli spadkobiercy Józefa Prusa: Józef Banaszkiewicz, Lucjan
Łukomski, Aleksander Prus i Bronisław Prus 101. Po roku 1939 pełnomocnikiem właścicieli i
zarządcą nieruchomości był Lucjan Łukomski102. W międzywojniu był tu sklep z alkoholem
prowadzony przez Włodzimierza Kozłowskiego103.

Fragment budynków przy zbiegu ul.
Warszawskiej z ul. Wspólną. Pierwszy z
prawej to dom Szulczewskich, a następny to
dom Banaszkiewiczów i Prusów. Fotografia ze
zbiorów Jerzego Pawlika.

Nr 134 (d. Szosa Warszawska 78/80, później ul. Warszawska 114) Dom jednorodzinny Lucjana
Łukomskiego

Widok na fasadę domu przy ul. Warszawskiej nr 134. Fotografia z 2019 r. Po prawo rysunek elewacji z projektu
opracowanego przez inż. architekta Bohdana Kłopotowskiego w 1936 r.

99

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 (Wykaz właścicieli nieruchomości z 1925 r.).
SRP, Teczka Inspekcji Budowlanej Wydz. Technicznego dot. nieruchomości przy ul. Szosa Warszawska 76/78,
opis z 1938 r.
101
Tamże.
102
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/588 (Podatek od nieruchomości za 1939/1940 r.).
103
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Podatek obrotowy za 1937-1939 r.).
100
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Przed rokiem 1936 r. przy ul. Szosa Warszawska nr 80 stał parterowy, drewniany dom z
dwuspadowym dachem krytym papą. Było w nim sześć izb mieszkalnych. Wówczas posesja
należała do Franciszka Czernika i Władysława Majchrzaka104.
Znajdujący się obecnie na tej działce budynek został wybudowany w latach 1936-1937 według
projektu inż. architekta Bohdana Kłopotowskiego. Jako inwestorzy i właściciele nieruchomości
występują Lucjan i Zofia Łukomscy zamieszkali wówczas przy ul. Mireckiego 79105. Działka o
powierzchni 1016 m², dom mieszkalny o pow. zabudowy 143 m², od strony ulicy długi na 13
m. Po wybudowaniu w budynku było jedno mieszkanie jednoizbowe, jedno dwuizbowe, trzy
mieszkania trzyizbowe oraz z odrębnym wejściem od ulicy sklep106.
W roku 1953 po przejęciu sklepu przez PSS „Społem” lokal przebudowano. Zmieniono drzwi i
okno wystawowe. W podwórku po prawej stronie gospodarcza oficyna o pow. zabudowy 35
m2 częściowo murowana a częściowo drewniana.

Plan sytuacyjny z 1936 r. przedstawiający lokalizacje domów
Lucjana Łukomskiego i Józefa Prusa przy ul. Szosa Warszawska
78. Zbiory APTM, akta PMRN.

104

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 (Wykaz właścicieli nieruchomości z 1925 r.).
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/588 (Podatek od nieruchomości za 1939/1940 r.); SRP, Teczka Inspekcji Budowlanej
dotycząca opisu nieruchomości przy ul. Warszawskiej 78/80 Lucjana Łukomskiego.
106
Tamże, opis zabudowy nieruchomości w karcie obiektu z 1938 r.
105
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Nr 138 (dawniej Szosa Warszawska 82) Kapliczka przydrożna pomiędzy opuszczonymi i
niezabudowanymi placami.

Po lewej kapliczka przy ul. Warszawskiej 138 na fot. z 2019 r. Po prawej dawny XIX-wieczny drewniany dom
Antoniego Pietruszczaka i Józefa Rybarczyka a przed domem kapliczka (stan przed modernizacją). Fotografia
wykonana przez Jerzego Pawlika około roku 2000.

Obecnie od strony ulicy stoi murowana i gładko otynkowana kapliczka przydrożna o
schodkowej czworobocznej podstawie, której trzon przykrywają dachówki ceramiczne a
zwieńczenie stanowi metalowy krzyż. W górnej części obelisku przeszklona nisza z obrazkiem
Matki Boskiej Częstochowskiej. Miejsce posadowienia otoczone metalowym ogrodzeniem.
Daty wybudowania i fundatora nie udało się ustalić. Wybudowana na początku XX wieku,
prawdopodobnie około 1903 r. ze składek mieszkańców Starzyc 107. W roku 2003 kapliczkę
odnowiono.
W latach międzywojennych przy ul. Szosa Warszawska 82. Za kapliczką stał dom należący do
Antoniego Pietruszczaka i Józefa Rybarczyka108. Właściciele tego budynku i lokatorzy byli
inicjatorami budowy kapliczki. Nie udało się ustalić, kiedy i kto go wybudował. Był to
drewniany budynek wybudowany z bali łączonych na zrąb, oszalowany z sienią komunikacyjną
w osi. Posiadał wysokie poddasze. Dach dwuspadowy kryty papą. Wnętrze dwutraktowe a w
nim sześć obszernych izb mieszkalnych. Natomiast od strony południowej w głębi podwórka
znajdował się jednopiętrowy, murowany dom z piętnastoma izbami i jednym sklepem 109.
Nr 140 (d. ul. Szosa Warszawska nr 84) Dwa jednopiętrowe domy mieszkalne
W latach 20. XX wieku na działce o pow. 800 m2, przy ulicy stał drewniany, jednopiętrowy dom
o pow. zabudowy 186 m2, należący do Jakuba Grzmiączki110. Budynek drewniany
prawdopodobnie wybudowany na początku XX wieku. Posiada on ściany nośne z belek
drewnianych łączonych zrębowo, stropy na belkach drewnianych z polepami, dach stromy
kryty papą, elewacja pięcioosiowa z sienią w osi środkowej. W roku 1929 Władysław Goździk
107

Z. Dziedziński, J. Pampuch, Kapliczki i krzyże przydrożne. Powiat tomaszowski mazowiecki, Tomaszów
Mazowiecki 2014, s. 21.
108
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/589 (Podatek od nieruchomości za 1939/1940 r.).
109
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 (Wykaz właścicieli nieruchomości z 1925 r.).
110
Tamże.
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od strony północnej, przy ulicy dobudował część murowaną o wymiarach 6,4 m na 9,3 m,
wysokość 7,5 m ze spłaszczonym dachem, odrębną klatką schodową i wejściem od podwórka.
Jej elewacja od strony ulicy dwuosiowa, gładko otynkowana z wieńczącym gzymsem. Elewacja
od strony podwórka nie tynkowana. Wówczas w całym budynku było 8 mieszkań
dwuizbowych i dwa lokale sklepowe111. Od roku 1929 jako właściciel nieruchomości występuje
Władysław Goździk, który prowadził w prawej oficynie zakład masarski, a od ulicy sklep
rzeźniczy112. On to w roku 1929 dobudował piętro z dwoma mieszkaniami. Roboty budowlane
nadzorował Józef Nojek113.
Po wojnie nieruchomość w posiadaniu rodziny Goździków i Taborskich114. Obecnie zachodnia
elewacja budynku drewnianego (od strony ulicy) otynkowana z zasklepionym wejściem do
sieni przelotowej, które zastąpiono oknem. O strony podwórka odsłonięte lico ściany
uwidacznia drewnianą konstrukcję budynku.

Nr 142 i 144 (d. nr 86 i 88) XIX-wieczne parterowe, drewniane domy mieszkalne

Parterowe, drewniane, wieloizbowe, robotnicze domy mieszkalne jakimi na przełomie wieku
XIX i XX zabudowane były Starzyce. Oba wybudowane w oparciu o podobny a być może taki
sam typowy projekt. Budynki o bryle zespolonej, na rzucie prostokąta, pięcioosiowe z sienią
przelotową w osi środkowej. Ściany o konstrukcji zrębowej, stropy na belkach drewnianych z
polepą glinianą, dachy strome, dwuspadowe kryte gontami. W części parteru po cztery
mieszkania a na poddaszu po dwie izby mieszkalne z oknami w szczytach. W latach
międzywojennych dom o nr 142 wówczas przy Szosie Warszawskiej nr 86 (właściwie dwa
budynki mieszkalne z których jeden był w podwórzu), należał do Florentyny Płaczek a
następnie do Antoniny Czeźnik i Stanisława Maro115. Natomiast dom obecnie o nr 144 w
wówczas o nr 88 stanowił własność Floriana i Mariana Kossowskiego oraz Józefa Segieta116.
Dom Kossowskich to drewniany, parterowy budynek z dwoma izbami na poddaszu i 1
111

SRP, Teczka Inspekcji Budowlanej Wydz. Technicznego dot. opisu nieruchomości Władysława Goździka przy
ul. Warszawskiej 140.
112
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-1260 (Spis właścicieli nieruchomości 1929 r.); APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6
(Podatek obrotowy za 1937-1939 r.).
113
SRP, Książka Nadzoru Budowlanego Ekspozytury Starostwa Brzezińskiego w Tomaszowie Maz., poz. 580/29,
budowa domu Władysława Goździka przy ul. Szosa Warszawska 84.
114
Informacja mieszkanki tego domu P. Sygitowicz.
115
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/589 (Podatek od nieruchomości za 1939/1940 r.).
116
Tamże. Rodzina Kossowskich mieszkała w kamienicy po drugiej stronie ulicy (Szosa Warszawska 87).
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mieszkaniem dwuizbowym oraz czterema mieszkaniami jednoizbowymi na parterze. W domu
Segieta i Kossowskiego mieścił się warsztat i sklep rzeźniczy Bronisława Balasińskiego i sklep
spożywczy Maruszewskiego, a po wojnie w tym samym miejscu zakład fryzjerski. Mieszkał tu
również Abram Lindner, który trudnił się sprzedażą mięsa z jatki przy ul. Rzeźniczej. Obecnie
obydwa budynki mają zmienione pokrycie dachowe, obicie ścian elewacyjnych i kolorystykę.
W domu o nr 144 pod papą zachował się stary gont.

Nr 146 (dawna Szosa Warszawska nr 90) Kamienica i piekarnia.

Dwupiętrowy, murowany dom czynszowy wybudowany najprawdopodobniej około roku
1923. W latach międzywojennych jako właściciel nieruchomości i dwupiętrowego,
murowanego z cegły domu wykazywany był Antoni Witkowski a po 1938 r. Anna Nowak primo
voto Witkowska, Maria, Józef i Stefan i Izydor Cała 117. W budynku było 18 izb mieszkalnych,
dwa sklepy, piekarnia i spichlerz Józefa Cały. W podwórku po lewej stronie stała parterowa
oficyna wybudowana przez Józefa Całę około roku 1930. Było w niej jedno dwuizbowe
mieszkanie a po prawej stronie stajnia i wozownia. W kamienicy było 10 mieszkań
jednoizbowych, cztery mieszkania dwuizbowe 118.

117

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Spis właścicieli nieruchomości 1922-1925).
SRP, Teczka Inspekcji Budowlanej z opisem nieruchomości z 1938 r. oraz Książka Nadzoru Budowlanego nr 11,
poz. 253/,30 zezwolenie i plan z 16 XII 1930 r.
118
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Plan sytuacyjny z 1938 r.
dotyczący
zabudowy
nieruchomości
Antoniego
Witkowskiego
przy
ul.
Warszawskiej 146. Zbiory SRP,
Teczka Inspekcji Budowlanej
Wydziału Technicznego Zarządu
Miasta.

Dom frontowy to budynek posadowiony na planie prostokąta z przybudowanymi od
podwórka oficynami. Fasada wieloosiowa, rozdzielona pionowo czterema pilastrami, gładko
otynkowana i pomalowana. W osi szóstej płasko sklepiona brama przejazdowa. Otwory okien
prostokątne. W osiach pod oknami piętra nieznacznie wgłębione prostokątne płyciny. Całość
wieńczy wydatny gzyms podrynnowy. Od południa kamienica sąsiaduje z znacznie starszym,
jedenastoizbowym, XIX-wiecznym domem, który należał do rodziny Józefa Segieta 119. W
międzywojniu poza rodziną właścicieli, mieszkała w tym domu, rodzina Lasotów, Nowaków i
Cłapów. Dozorczynią była Janina Sroczkowska mieszkająca przy ul. Szosa Warszawska 93120.
Po wojnie jako współwłaściciele wskazywani są Elżbieta i Aleksander Nowakowski i Izydor
Cała121. Wówczas w budynku było 21 izb mieszkalnych i 6 izb usługowo-handlowych. Między
innymi był tu zakład fryzjerski Andrzeja Bazlera i sklep z pieczywem. Obecnie nieruchomość
należy do Dariusza i Marianny Cała. Mieści się tu sklep firmowy „Piekarni Starzyce”, która tak
jak budynek powstała w 1923 r.

Nr 148 (dawniej Szosa Warszawska 92/94) Dawny dom Józefa Cały i Julii Goździk.
W roku 1925 jako właściciel nieruchomość wykazywana była Julia Goździk oraz Stanisława
Wajszczyk. Natomiast w roku 1929 i później jako współwłaściciele występują rodziny
Podlasiaków i Bobrków 122. W roku 1938 w opisie posesji sporządzonym przez Inspekcje
Budowlaną oraz w wykazie podatników za 1939/1940 r. jako właściciele występują Antoni
Bobrek i Józef Cała 123. Maksymilian Podlasiak od strony południowej dobudował trzyizbową

119

Tamże; APTM, US, sygn. 49/5/0/-/589 (Podatek od nieruchomości za 1939/1940 r.).
APTM, SG, sygn. 49/27/0/-/1898 (Sprawa C.1243/26).
121
APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/544 (Wykaz budynków mieszkalnych 1971-1975).
122
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 i 49/7/0/-/III-1260 (Spis właścicieli nieruchomości 1925 i 1929).
123
SRP, Teczka Inspekcji Budowlanej dotycząca nieruchomości przy ul. Szosa Warszawska 92/94; APTM, US, sygn.
49/5/0/-/588 (Podatek od nieruchomości za 1939/1940 r.).
120
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przybudówkę124 a w roku 1930 oficynę. W jednopiętrowym murowanym budynku frontowym
o pow. zabudowy 216 m2 było 8 mieszkań jednoizbowych i jedno mieszkanie dwuizbowe.
Obecnie dom zmodernizowany a w nim pracownia protetyki dentystycznej.
Nr 150/152 (dawniej Szosa Warszawska 94/96 i 98) Nowy budynek biurowy i hurtowni
artykułów biurowych i papierniczych JARKPOL.

W międzywojniu były to dwie odrębne nieruchomości z parterowymi budynkami
wzniesionymi na początku XX wieku. Jako właściciel nieruchomości od strony południowej (ul.
Szosa Warszawska nr 94/96) wykazywany był Franciszek Głogowski a następnie Jan Oleksik. W
latach 20. XX wieku w głębi działki stał drewniany dom parterowy z dwoma izbami 125 oraz przy
ulicy niewielka parterowa budka o pow. zabudowy 12 m2, w której Andrzej Wajszczyk (od roku
1933) zam. Szosa Warszawska 92 handlował tytoniem 126. Natomiast po sąsiedzku od strony
północnej, frontem do ulicy (ul. Szosa Warszawska 98) stał murowany, dwuizbowy parterowy
dom z jednospadowym dachem i dwoma oknami. Należał on do małżonków Marianny i
Marcina Drożdżów 127 a następnie do ich syna Romana. W latach 30. Irena z Romanem
Drożdżem prowadzili w tym domu sklep spożywczy 128. W jednej z izb z wejściem bezpośrednio
od strony ulicy mieścił się sklep. Do roku 1938 obie działki rozgraniczała wąska droga
prowadząca do wspomnianego kiosku z tytoniem 129. Po wojnie w miejscu sklepu spożywczego
mieścił się sklep rzeźniczy Józefa Drożdza. W latach 90. XX wieku sukcesorzy dawnych
właścicieli podzielili działki na część wschodnia, którą przyporządkowano do ul. M.
Konopnickiej i część zachodnią przyporządkowana do ul. Warszawskiej. Nowy właściciel
posesji przyległej do ul. Warszawskiej, dokonał rozbiórki starych zabudowań. Od strony ulicy
wybudowano dwukondygnacyjny murowany budynek oraz ciąg budynków magazynowo
biurowych, które usytuował wzdłuż północnej granicy działki. W nowych obiektach mieści się
biuro i hurtowania artykułów biurowych i chemicznych.

124

APTM, US, sygn. 49/5/0/-/95 (Nowe domy 1938/1939).
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 i 49/7/0/-/III-1260 (Spis właścicieli nieruchomości 1925-1929).
126
SRP, Książka kontroli Budowlanej nr 11 Ekspozytury starostwa Brzezińskiego w Tomaszowie Maz. poz. 3/33.
127
SRP, Teczka Inspekcji Budowlanej dotycząca nieruchomości przy ul. Szosa Warszawska 92/94.
128
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Podatek obrotowy za 1937-1939 r.).
129
APTM, SG, sygn. 49/27/0/-/5355, sprawa C.877/38.
125
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Kiosk z tytoniem jaki w latach 30. XX wieku stał na działce przy ul. Szosa Warszawska 94. Zbiory APTM, teczki
Wydziału Technicznego Zarządu Miasta.

Nr 154 (d. Szosa Warszawska 102) Parterowy dom mieszkalny z drugiej połowy XIX wieku

Domy przy ul. Warszawskiej
152 i 154. Obecnie zachował
się dom o nr 154 (na
fotografii z lewej strony).
Fotografia z kwietnia 2019 r.

W latach międzywojennych jako właściciel domu przy ul. Szosa Warszawska 102 (obecnie nr
154) wykazywana była Antonina Staruch a następnie Leopold Zieliński 130. Dom parterowy z
mieszkalnym poddaszem o pow. zabudowy 152 m2, od ulicy długi na 18 m, częściowo
murowany a częściowo drewniany. Było w nim 9 izb mieszkalnych i jedna izba przeznaczona
na sklep. W podwórzu były jeszcze dwie drewniane oficyny, z których lewa z dwoma
mieszkalnymi izbami w których mieszkał Wincenty Sulgosławski. Prawa oficyna zajęta na cele
gospodarcze. Od strony południowej plac A. Staruch sąsiadował z bliźniaczo podobnym
budynkiem o numerze 100 należącym do majstra ciesielskiego Jana Zielińskiego, a od strony
północnej z domem Wincentego Piotrkowicza 131. W roku 1928 od strony południowej
dostawiono dwuizbową, murowaną przybudówkę. Wybudowała ją Olga Fuks i Glicner132. W
domu Wincentego Piotrkowicza był sklep i warsztat. Budynek przy dawnej Szosie
Warszawskiej nr 104, który w latach międzywojennych były ostatnim domem po wschodniej
stronie tej ulicy (przed przejazdem kolejowym) nie istnieje. Kilka lat temu został rozebrany, a
na jego miejscu wybudowano myjnię samochodową. W międzywojniu działka, na której
obecnie znajduje się staja paliwowa (dawny numer 106) była niezabudowana i służyła jako
plac postojowy i targowy dla furmanek przyjeżdżających do młyna przy ul. M. Konopnickiej 26.
Do końca lat 60. XX wieku młyn elektryczny rodziny Durskich prowadził usługowy przemiał
zboża. Dalej przy przejeździe kolejowym (Szosa Warszawska nr 108) stał dwuizbowy,
parterowy, drewniany dom kolejowy dróżnika 133.

130

APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-1260 (Spis właścicieli nieruchomości z 1929 r.); SRP, Teczka Inspekcji
Budowlanej dotycząca nieruchomości przy ul. Szosa Warszawska 102.
131
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 (Wykaz właścicieli nieruchomości).
132
APTM, US, sygn. 49/5/0/-/95 (Nowe domy 1938/1939).
133
APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Spis właścicieli nieruchomości 1922-1925).
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Nr 160/162 Stacja paliwowa „ORLEN”

Widok na stację paliwową przy ul. warszawskiej 160/162. Fotografia z marca 2020 r.

Stacja paliwowa wybudowana w 1957 r. Na początku postawiono jedynie niewielki domek
wybudowany typu „kiosk”. Był to podpiwniczony, murowany z cegły i otynkowany budynek z
pomieszczeniem biurowym o pow. 8 m2, magazynkiem i ubikacją. Przed budynkiem
umieszczono dwa dystrybutory a po obu stronach wkopano dwa zbiorniki paliwa.

Rysunek elewacji kiosku Stacji CPN przy ul. Warszawskiej 160/162 z projektu opracowanego w 1957 r.
Zbiory APTM.

56

Plan sytuacyjny z 1957 r. przedstawiający lokalizację planowanej stacji CPN przy skrzyżowaniu ul.
Warszawskiej z ul. Tamka. Zbiory APTM.

PRZEJAZD DROGOWO-KOLEJOWY (przez linię kolejową nr 25)

Widok ul. Warszawskiej od strony przejazdu kolejowego w Starzycach. Po lewo parterowy dom dróżnika, dawniej
ul. Szosa Warszawska nr 108. Fotografia ze zbiorów Jerzego Pawlika.
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Przejazd ul. Warszawskiej przez dwutorową, zelektryfikowaną linię kolejową nr 25
prowadzącą z Łodzi do stacji Tomaszów Mazowiecki (Łódź Kaliska – Koluszki – Tomaszów)
powstał tak jak linia kolejowa, która została wybudowana około roku 1884 134. Była wówczas
linią jednotorową o rosyjskim rozstawie szyn135, prowadziła z Koluszek do Tomaszowa i dalej
do Dęblina (wówczas Iwanogrodu). W miejscu przecinania się z ul. Warszawską linia jest
dwutorowa, ułożona na nasypie. Bezpieczny przejazd i przejście piesze zapewnia system zapór
i sygnałów ostrzegawczych. Obok przejazdu współczesny parterowy, murowany, typowy
budynek (budka) dróżnika przejazdowego. Nieco dalej zachował się drewniany, oszalowany i
pomalowany, parterowy, dwuizbowy domek kolejowy z dwuspadowym dachem krytym
dachówką (obecnie eternitem). Najprawdopodobniej wybudowany na początku XX wieku.

Dawny, drewniany, dwuizbowy dom kolejowego dróżnika przejazdowego.

Nr 168/172 – Zakłady Drobiarskie ROLDROB, dawne Tomaszowskie Zakłady JajczarskoDrobiarskie POLDROB.

Fragment budynków Tomaszowskich Zakładów Drobiarskich ROLDROB przy ul. Warszawskiej 168/172. Fotografia
z czerwca 2019 r.

134

W. Puś, Przemysł w okresie wielkokapitalistycznym, [w:] Tomaszów Mazowiecki. Dzieje miasta, red. B.
Wachowska, Warszawa-Łódź 1980, s. 161.
135
Rosyjski lub też „carski” rozstaw torów na linii Koluszki – Iwanogród wynosił 1526 mm, natomiast rozstaw szyn
Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej wynosił 1435 mm, co m.in. uniemożliwiało bezpośredni dowóz towarów z
Tomaszowa do Warszawy,
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Biurowiec Tomaszowskich Zakładów Jajczarsko-Drobiarskich POLDROB na fotografii z 1977 r. Fot. T. Kawka

Zakład wybudowany w latach 1968-1977 w oparciu o projekt wykonany przez Krakowskie
Biuro Projektowo-Badawcze Budynków Przemysłowych w Krakowie136. Przedsiębiorstwo
zlokalizowane po wschodniej stronie na końcu ul. Warszawskiej. Zajmuje ponad 121 800 m².
W latach późniejszych rozbudowywane i modernizowane. Od strony ulicy Warszawskiej
widoczne przebudowane współcześnie budynki biurowe i magazyny.
W roku 1945 w Tomaszowie Mazowieckim rozpoczęła działalność Rejonowa Zbiornica
Jajczarsko-Drobiarska, zajmująca się chowem drobiu oraz skupem i przetwórstwem drobiu i
jaj. Zakład mieścił się w pofolwarcznych zabudowaniach Krygierów przy ul. Zawadzkiej. W 1970
roku zmieniono nazwę firmy na Tomaszowskie Zakłady Drobiarskie oraz przeniesiono siedzibę
do nowych budynków przy ul. Warszawskiej 168/172. Przy ul. Zawadzkiej pozostawiono
kurniki. W tym czasie poszerzono zakres działalności przedsiębiorstwa o ubój drobiu
grzebiącego i wodnego. W kolejnych latach po rozbudowie zakładu uruchomiono wydział
garmażeryjny i wydział rozbioru drobiu grzebiącego137. Od roku 1992 do 1995
przygotowywano zakład do prywatyzacji. W 1995 r. po sprywatyzowaniu została utworzona
Spółka z o.o. z udziałem pracowników i inwestora strategicznego “ROLIMPEX” S.A. 138 W
następnym roku utworzono przedsiębiorstwo Tomaszowskie Zakłady Drobiarskie “ROLDROB”
Spółka z o.o., a w 1998 Grupa Drosed S.A. kupuje pakiet ponad 3/4 udziałów w Tomaszowskich
Zakładach Drobiarskich „ROLDROB” Sp. z o.o. W roku 1999 nastąpił kolejny etap rozwoju
przedsiębiorstwa poprzez przejęcie udziałów spółki “ROLIMPEX” S.A. przez spółkę DROSED.
Jej strategicznym akcjonariuszem jest francuska grupa LDC. Spółka Drosed jest największą
drobiarską grupą kapitałową w Polsce. W roku 2000 następuje przekształcenia Spółki z o.o. w
Spółkę Akcyjną. Jej strategicznym inwestorem stała się Francuska Grupa Kapitałowa LDC
należąca do największych producentów drobiu w Europie. Od roku 2005 firma posiada
certyfikaty BRC i IFS. Obiekty przedsiębiorstwa są rozbudowywane i w roku 2009 następuje
uruchomienie wydziału parówek. W roku 2014 w północno-zachodniej części działki przy ul.

136

Archiwum Narodowe w Krakowie, Krakowskie Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Przemysłowego w
Krakowie, sygn. 29/1984/0/-/1554 i 29/1984/0/-/1556 (Dokumentacja techniczna, 1977-1978).
137
APTM, Powiatowe Archiwum Państwowe w Tomaszowie Mazowieckim, sygn. 49/567/0/3/475 (Zakłady
Jajczarsko-Drobiarskie w Tomaszowie Maz.).
138
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Urząd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim, sygn.
48/351/0/4/2571 (Prywatyzacja Tomaszowskich Zakładów Drobiarskich).
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Warszawskiej, wybudowano tunel schładzania gęsi i nową halę produkcyjną. W 2016 r.
powstaje nowoczesny magazyn spedycyjny, magazyn opakowań i część socjalna139.
Od strony północnej terenu należącym do Zakładów ROLDROB znajdują się górujące nad tą
częścią miasta dwie wysokie wieże telekomunikacyjne.

Widok od strony ulicy Warszawskiej na nowe magazyny spedycyjne wybudowane w 2016 r. Zespół budynków
przedsiębiorstwa może być przykładem współczesnego budownictwa przemysłowego . Fotografia z 2019 r.

Końcowy odcinek ulicy Warszawskiej na wysokości Zakładów Drobiarskich ROLDROB S.A. Fotografia z 2019 r.

© Marian Fronczkowski
© Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego
2022
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Rys historyczny, https://www.roldrob.com.pl/ [dostęp: 17.08.2022].
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