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ULICA KONSTYTUCJI 3-GO MAJA 

Obecna ulica Konstytucji 3 Maja to dawne ulice Wesoła – Miła – Gustowna. Na początku roku 
1939 zmieniono nazwę ul. Wesołej na ul. Ochotników Wojennych, a ulicę Gustowną na 11-go 
Listopada. Podczas okupacji niemieckiej w latach 1940-1944 urzędowa nazwa dla ulicy 
Konstytucji 3 Maja brzmiała Lustigstrase i Gustestrase. Od roku 1948 do roku 1991 dawne ulice 
Wesoła – Miła – Gustowna przemianowano na ul. Hanki Sawickiej.  

 

 

 

 

 

 

 

Tablica informująca o nadaniu nazwy ul. 
Konstytucji 3 Maja. Fotografia D. Warzochy z 
listopada 2018 r. 

Ulicę Konstytucji 3-go Maja tworzą dawne trzy ulice, z których pierwszą była ulica Wesoła. 
Zaczynała swój bieg przy rynku św. Tekli, a właściwie od ulicy Warszawskiej, która wówczas 
przecinała Rynek św. Tekli. Biegła w linii prostej w kierunku wschodnim, aby przy zakręcie w 
kierunku północno wschodnim przejść w ulicę Miłą. Niespełna 100-metrowa ul. Miła kończyła 
się kilkanaście metrów za skrzyżowaniem z ówczesną ul. Św. Władysława (obecnie ul. 
Kołłątaja). Było to przy zakręcie drogi w kierunku wschodnim. Dalej, aż do skrzyżowania z ulicą 
Nowowiejską była już ulicą Gustowną. Te trzy ulice składające się na obecną ulicę Konstytucji 
3-go Maja wytyczone zostały równolegle do północnego brzegu rzeki Wolbórki. Ulica była 
lustrzanym odbiciem meandrów tej rzeki. 

Podobnie jak i przy innych najstarszych ulicach naszego miasta, pierwsze domy mieszkalne 
wybudowano w latach 1824-1827. Na planie miasta z 1925 r. zaznaczono przy północnej 
stronie ulicy Wesołej trzy domy. Dwa lata później w urzędowym spisie domów przy tej ulicy 
wykazano ich dziewięć. Były to dwa domy murowane, cztery ryglówki (tzw. mur pruski) i trzy 
domy drewniane. Właścicielami domów byli Leopold Żurkowski, Ferdynand Sege, Adolf Ex, 
stolarz Gołębiowski, wyrobnik Zygler, wyrobnik Deylert. Dwa domy wybudował z własnych 
środków dziedzic osady Antoni hr. Ostrowski. W tym samym czasie przy ulicy Gustownej było 
dwanaście domów, a w tym pięć ryglowo ceglanych i siedem domów drewnianych. Należały 
one do: gwoździarza Domagały; rzeźnika Sztarka; mularza Wiszniewskiego; kowala 
Skibińskiego; górnika Warcholskiego; bednarza Łyńskiego; górnika Greszkowskiego; mularza 
Boisona; stolarza Szembelskiego; szewca Buczyńskiego i wyrobnika Sochackiego.  

W latach 80 i 90. XIX wieku na działkach, które wcześniej były pastwiskami i gruntami rolnymi 
położonymi pomiędzy Wolbórką a południową stroną ulicy, zaczęły się lokować 
nowopowstające fabryki sukna. Przy ul. Wesołej powstała fabryka sukna i farbiarnia Śpiewaka 
i Rydygera a nieco dalej fabryki sukna Ferdynanda Wohla, Ottona Langego, Mosze Wajsa, 
Adolfa Augspacha, Knothego i Arnta, Hila Landsberga i Dawida Minca. Po stronie północnej ul. 
Wesołej powstał zakład ślusarski Augusta Starka i przędzalnia Abe Silbera. 
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Ulica Wesoła do końca XIX wieku była drogą gruntową. Została wybrukowana kamieniem 
polnym dopiero w latach 1901-19041. 

 

Fragment kopii planu z 1895 r. z zaznaczeniem zabudowy ul. Wesołej - Miłej - Gustownej 

 

Fragment kopii planu z 1920 r. według stanu z 1912 r. z zabudową ul. Wesołej, Miłej i Gustownej.  

 

 

 

 

 

                                                             
1 Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej: APŁ), Rząd Gubernialny Piotrkowski (dalej: RGP), sygn. 39/1/0/3/2936 
(Brukowanie ul. Wesołej w Tomaszowie). 
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Nr 1/3 (d. nr polic. 453 - 454 - 455) Obecnie teren supermarketu Kaufland. Dawniej Tkalnia 
Wełny i Trykotażu fabryki sukna Dawida Bornsteina a następnie Zakład „C” MZPW „Mazovia”.  

 

Widok na pamiątkową ścianę stojącą przed sklepem Kaufland. Ma przypominać o dawnej fabryce sukna Dawida 
Bornsteina, której przędzalnia sięgała do chodnika tej ulicy. Fotografia z czerwca 2016 r. 

W roku 1824 staraniem Antoniego hr. Ostrowskiego na działce oznaczonej nr polic. 455, 
pomiędzy ulicami Wesołą, Warszawską i św. Władysława, wybudowano dwupiętrowy gmach 
przędzalni sukna, mieszczący też postrzygalnię i pralnię. Budynek fabryczny nazwany został 
„Filaturą” a w połowie XIX wieku używano nazwy „Stara Filatura”2. Był to dwupiętrowy 
budynek murowany z kamienia wapiennego i częściowo z cegły o wymiarach 68 na 26 łokci i 
ponad 15 łokci wysoki z dwuspadowym dachem krytym ceramiczną dachówką karpiówką3. 
Budynek przędzalni ścianą szczytową ulokowano przy lewym, skrajnym kanale 
odprowadzającym wody ze stawu na Wolbórce. Obok przędzalni, przy ówczesnej ul. Wesołej 
nr polic. 455, wzniesiono parterowy, murowany dom mieszkalny dla dzierżawcy tej fabryki. Od 
1 lipca 1825 r. dzierżawcami przędzalni zostali Edward Barchwitz i Adolf Karol Offerman4. Oni 
to z własnych środków wyposażyli przędzalnię w maszyny wyprodukowane w belgijskim 
zakładzie budowy maszyn Johna Cockerilla. W roku 1825 obok przędzalni „Filatura” została 
wybudowana i urządzona apretura5. Piętrowy budynek apretury miał wymiary 65 na 18 łokci. 
Ponadto powstał murowany z kamienia wapiennego, parterowy budynek 19 na 16 łokci i 
wysoki na 7 łokci, zwany „Prassą”. Dzierżawa dwupiętrowego gmachu przędzalni, spadku 
wody i domu mieszkalnego (nr polic. 455), potwierdzona została aktem notarialnym zawartym 
pomiędzy dzierżawcami i A. hr. Ostrowskim 24 stycznia 1827 r.6 W dniu 2/14 sierpnia 1844 r 
nowym właścicielem zakładu został Aleksander Konstanty Hasterman”7, który wcześniej 
mieszkał na warszawskiej Pradze w obrębie Cyrkułu 8, dom nr 222. Po roku 1870 dzierżawcą 
fabryki i właścicielem domu został jego syn Adolf Karol Hasterman. Działka jak i budynki 
fabryczne pozostawały w użytkowaniu na zasadzie wieczysto dzierżawnym. Tylko plac pod nr 
polic. 455, na którym stał murowany, parterowy dom mieszkalny i murowana parterowa 

                                                             
2 Słowo filatura lub filature określa przemysłowe przekształcanie włókien tekstylnych w przędzę (przyp. autora). 
3 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: APTM), Akta 
miasta Tomaszowa Mazowieckiego (dalej: AmTM), sygn. 49/7/0/1.8/988 (Dowody do regulacji miasta 
Tomaszowa), cz. I, Plan Starej Filatury. 1 łokieć nowopolski = 57,6 cm; 
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81okie%C4%87_(miara) [dostęp: 23.05.2022]. 
4 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/581 (Spis inwentarza po zmarłym 30 XI 1831 r. E. Brachwitzu). 
5 Apretura nazywana była również foluszem. W apreturze wykonywano wykończanie tkanin poprzez folowanie, 
pranie, suszenie, postrzyganie, szczotkowanie i gładzenie (przyp. autora). 
6 APTM, Akta notariusza Stanisława Sierzputowskiego w Tomaszowie Mazowieckim, sygn. 49/32/0/-/1 (Akt 
notarialny nr 28 z 24 I 1827 r.). 
7 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.8/988 (Dowody do regulacji miasta Tomaszowa), cz. I, k. 1. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Łokieć_(miara)
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oficyna, stajnia i drwalnia był własnością Aleksandra Hastermana8. Dopiero w 1855 r. 
Aleksander Hasterman za 3 699 rubli i 90 kopiejek wpłaconych od Kasy Miejskiej Tomaszowa 
kupił na własność machiny przędzalnicze, budynki fabryczne i plac o powierzchni 1 morgi i 125 
prętów kwadratowych i 88 stóp wraz z kanałem przepływowym9. 

 W roku 1880 zrujnowana fabryka stała się własnością Hugona Zajdla i Ferdynanda Wohla, 
którzy rozebrali budynek Starej Filatury. Pierwszą inwestycją Ferdynanda Wohla była 
nadbudowa piętra nad domem mieszkalnym10. Następnie w latach 1896-1897 na podstawie 
projektu inż. Wilhelma Sroki, wybudowano nowy budynek mechanicznej apretury, budynek 
parowej farbiarni, kotłownię, maszynownię11. W roku 1898 F. Wohl rozbudował kotłownię i 
zainstalował w fabryce oświetlenie elektryczne12. 

 

Plan sytuacyjny i orientacyjny fabryki Ferdynanda Wohla sporządzony przez inż. architekta W. Srokę w 1897 r. 
jako załącznik do planu budowy farbiarni. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6322/1. 

                                                             
8 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866). 
9 APTM, Hipoteka Powiatu Brzezińskiego (dalej: HPB), sygn. 49/247/0/2/270 (Księga wieczysta 92 dla 
nieruchomości nr polic. 454a). 
10 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6291 (Projekt nadbudowy pierwszego piętra murowanego, krytego papą domu 
mieszkalnego, na placu Ferdynanda Wohla pod numerami 454/455 w mieście Tomaszowie). 
11 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6222 (Projekt budowy murowanych: 1. mechanicznej apretury, 2. parowej farbiarni, 
3. kotłowni i maszynowni, 4. pralni wełny na nieruchomości Ferdynanda Wohla pod numerem 455/454 na rogu 
ulic Warszawskiej i Wesołej w mieście Tomaszowie w guberni piotrkowskiej). 
12 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/7312 i sygn. 39/1/0/4/17993 (Akta dotyczące oświetlenia elektrycznego fabryki 
Ferdynanda Wohla oraz akta rozbudowy kotłowni pod numerem 454/8 w mieście Tomaszowie). 
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Projekt farbiarni autorstwa in. architekta W. Sroki, którą F. Wohl wybudował w latach 1897-1898 po południowej 
stronie ul. Wesołej na placu nr polic. 454. Obecnie budynek nie istnieje, a w tym miejscu jest niewielki skwer. 
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6322/1. 

Ferdynand Wohl i Hugo Zajdl w 1906 r. działki o nr polic 454 i 455 wraz z budynkami 
fabrycznymi sprzedali Dawidowi Bornsteinowi13, który już wcześniej posiadał niewielką tkalnię 
w domu przy zbiegu ulicy Wieczność i Kramarskiej (obecne ul. Słowackiego i Grunwaldzka)14. 
Około roku 1910 D. Bornstein w oparciu o projekt techniczny inż. architekta Karola Kleibera, 
dobudowuje piętro nad oficyną tkalni15. W roku 1912 zaciąga pod zastaw nieruchomości 
kredyt w Piotrkowskim Towarzystwie Kredytowym Miejskim16 i buduje kolejny, bodaj 
największy, choć parterowy gmach fabryczny z przeznaczeniem na tkalnię17. W tym też roku 
wartość budynków i maszyn tkalni wełny i trykotażu Fabryki Sukna Dawida Bornsteina 
wyceniono dla celów ubezpieczenia od ognia na kwotę 64 990 rubli18.  

Dawid Bornstein około roku 1922 przebudował dom mieszkalny Ferdynanda Wohla z 
nadbudowanym w roku 1896 piętrem, nadając mu charakter pałacowy19. 

Najlepiej zabudowę terenu fabryki obrazuj plan sytuacyjny sporządzony w roku 1912, który 
przedstawiam w dalszej części opisu nieruchomości. 

                                                             
13 APTM, HPB, sygn. 49/247/0/2/270 (Księga wieczysta 92). Według aktu notarialnego z 1 VI 1906 r. obok D. 
Bornsteina współwłaścicielem nieruchomości zostaje Abe Mosze Śpiewak. 
14 Księga adresowa przemysłu fabrycznego w Królestwie Polskim na rok 1906, opr. L. Jeziorański, Warszawa 1905, 
poz. 4036.  
15 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/10950 (Projekt nadbudowy murowanego, krytego papą piętra mieszczącego krosna 
tkackie położonego na nieruchomości Dawida Bornsteina pod numerem 454 przy ulicy Warszawskiej w mieście 
Tomaszowie). 
16 Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: APPT), Piotrkowskie Towarzystwo Kredytowe 
Miejskie (dalej: PTKM), sygn. 48/71/0/-/998 (Pożyczka numer 1093 – Tomaszów, nr hipoteczny 498, nr policyjny 
454, 455-453). 
17 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12117 (Projekt budowy przez Dawida Bornsteina gmachów fabrycznych pod 
numerem 454 w mieście Tomaszowie). 
18 APTM. HPB, sygn. 49/247/0/4/447 (Księga wieczysta nieruchomości nr polic. 315a, hip. 380). 
19 Więcej o willi D. Bornsteina w opisie zabudowy ul. Warszawskiej (posesja przy ul. Warszawskiej nr 12/14). 
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Rysunek przedstawia budynki fabryki Dawida Bornsteina po roku 1912. Widok od strony ul. Warszawskiej. Wtedy 
to zakończono budowę hal parterowej tkalni jaką widać z prawej strony rysunku. Przy ulicy budynki portierni i 
ambulatorium, stróżówki a nieco w głębi z lewej strony jednopiętrowy budynek willi właściciela. Obecnie z 
dawnych zabudowań pozostała jedynie willa przebudowana w 1922 r. Kopia z druku firmowego Fabryki D. 
Bornsteina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan sytuacyjny z 1912 r. przedstawiający 
zabudowę działek o nr polic. 453, 454 i 
455 fabryki D. Bornsteina. Ważniejsze 
budynki: a) piętrowy murowany dom 
mieszkalny o charakterze pałacowym, b) 
parterowa, murowana, mieszkalna 
oficyna, c) mieszkalna piętrowa oficyna 
od frontu, d) oficyna na skład towarów, 
h), i), j), k) i l) to budynki nowej apretury 
i tkalni. APTM, HPB, sygn. 
49/247/0/2/270 (Księga wieczysta 92). 
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W okresie okupacji niemieckiej fabryka przejęta przez reichsdeutscha Paula Alfreda Kiersta20 
jako Tuchfabrik P. A. Kierst. Po II wojnie światowej przeszła w zarząd państwowy. Należała do 
Zjednoczenia Przemysłu Włókienniczego w Tomaszowie Mazowieckim. W roku 1957 w 
północnej części zakładu utworzono przedsiębiorstwo produkcji obuwia tekstylnego – Łódzkie 
Zakłady Przemysłu Skórzanego „SKOGAR” Zakład w Tomaszowie Mazowieckim. Na niewielkim 
skrawku działki o pow. 1860,25 m2 (330 m2 zajęto pod przebudowę ulicy) przy skrzyżowaniu 
ówczesnej ul. Ochotników Wojennych 2/4 z ul. Żymierskiego utworzono skwer21. W pozostałej 
części (o pow. 1 ha 32 arów) nadal funkcjonował zakład włókienniczy o nazwie Zakład 
Przemysłu Wełnianego, który w roku 1964 został włączony w skład Mazowieckich Zakładów 
Przemysłu Wełnianego „Mazovia” jako zakład „C”. Poza przędzalnią i tkalnia była tam siedziba 
Zakładowej Straży Pożarnej i laboratorium MZPW „Mazovia”. Pod koniec lat 90. XX wieku 
dawne zabudowania fabryczne wyburzono i w ich miejscu powstał parterowy budynek sklepu 
sieci „Kaufland”. Opis dawnej zabudowy tego miejsca zamieszczono w części dotyczącej ul. 
Warszawskiej. 

  

 

 

 

 

Budynek tkalni fabryki Dawida 
Bornsteina widziany od strony ul. 
Wesołej. Fotografia z lat 30. XX wieku. 
Zbiory T. Zarębskiego. 

 

  

 

 

 

Ulica Konstytucji 3-go Maja przy 
południowej ścianie tkalni „C” Zakładów 
Przemysłu Wełnianego „Mazovia” 
(dawna fabryka Dawida Bornsteina). 
Obecnie w tym miejscu budynki sklepu 
„Kaufland”. Fot. z lat 60. XX wieku 
autorstwa T. Kawki 

 

                                                             
20 APTM, Zjednoczenie Przemysłu Włókienniczego w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: ZPWTM), sygn. 
49/611/0/-/84, k. 24 (Wykaz przedsiębiorstw podległych zjednoczeniu). 
21 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2115 (Sprawy sądowe). Teren skweru powstał po zasypaniu w latach 1865-
1905 rozlewiska kanału odprowadzającego wodę ze Stawu Miejskiego. O działkę tę toczył się kilkuletni spór 
miasta z D. Bornsteinem. Ostatecznie wyrokiem C. 133/29 z 6 VIII 1926 r. Sądu Okręgowego w Piotrkowie działka 
przypadła miastu. 
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Opisując historię zabudowy placu przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 nie można pominąć placu, 
który w pierwszej połowie wieku XIX oznaczony był numerem policyjnym 453 i należał do 
Leopolda, a następnie Jakuba Żurkowskiego. Był on położony pomiędzy działką Ferdynanda 
Mroczkowskiego (od strony wschodniej o nr polic. 452) a szczegółowo opisaną wcześniej 
działką Aleksandra Hastermana (od strony zachodniej nr polic. 454 i 455). Już w roku 1827 
Leopold Żurkowski wszedł w posiadanie tego placu w wyniku podpisanego kontraktu 
wieczysto dzierżawnego z Antonim hr. Ostrowskim i wybudował murowany, parterowy dom 
mieszkalny z czterema izbami i poddaszem z facjatką. Jedno mieszkanie składające się z jednej 
izby i alkierza zajmował właściciel a drugie takie samo i część poddasza wynajmował stolarz 
Franciszek Matuszczak22. Budynek ten przetrwał do końca lat 60. XIX wieku. 

 

 

Nr 5 (d. ul. Wesoła nr polic. 452, plac wg rej. pomiarowego 359) Dom mieszkalny Felicydy i 
Wincentego Gizińskich.  

  

Widok od strony ulicy na oficynę wybudowaną około roku 1911 przez Wincentego Gizińskiego przy ul. Konstytucji 
3. maja 5. Fotografia z września 2019 r. 

W latach 30. XIX wieku w wykazie nieruchomości wykazano, że plac i dom pod nr polic. 452 
przy ulicy Wesołej należał do Karola Sege23. Niestety brak opisu tego budynku. Natomiast 
pewnym jest, że w roku 1866 stał dom jednopiętrowy z muru pruskiego należący do 
Ferdynanda Mroczkowskiego24. Być może to właśnie dom wybudowany przed rokiem 1830 
przez Karola Sege. Był to budynek częściowo parterowy a w części jednopiętrowy o wymiarach 
66 na 75 łokci mieszczący cztery obszerne izby. Poza tym budynkiem położonym przy ulicy w 
głębi placu stała oficyna tylna, drewniana stodoła, obora, chlewy. Wówczas w domu tym poza 
rodziną właściciela mieszkania jednoizbowe zajmowali: Szymon Kowalczyk, Wilhelm Wohland, 
Krystian Cych25.  

                                                             
22 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta nieruchomości i kapitałów miejskich); tamże, sygn. 49/7/0/1.7/884 
(Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866). 
23 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta nieruchomości i kapitałów miejskich, 1830-1832). 
24 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866). 
25 Tamże.  
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Plan orientacyjny i sytuacyjny z 1911 r. 
przedstawiający zabudowę placu Wincentego 
Gizińskiego przy ul. Wesołej nr polic. 452. 
Rosyjską literą „a” oznaczono oficynę, literą 
„б” kuźnię, literą „з” stary dom wybudowany 
przez Karola Sege (przy ulicy). APŁ, RGP, sygn. 
39/1/0/4/12551. 

 

 

 

 

 

Sukcesorem F. Mroczkowskiego był Wincenty Giziński, który w roku 1911 z lewej strony działki 
wybudował dwupiętrową oficynę z mansardą i parterowy budynek kuźni26. Rok później na tym 
samym placu wybudował parterowy budynek mieszkalny. Drugi piętrowy, murowany budynek 
mieszkalny o wymiarach 13 m na 6,6 m powstał po nadbudowania piętra i klatki schodowej w 
1930 r.27 Wówczas w budynkach było łącznie 35 izb mieszkalnych. We wrześniu 1930 r. jako 
współwłaściciele nieruchomości wykazywani byli: Eugenia i Stanisław Gizińscy, Sura 
Ćwiklińska, Filomena Sosińska i Leokadia Faleh28. Poza rodziną Gizińskich w tym domu 
zajmowała mieszkanie o nr 6 Anastazja Szmydt. Od roku 1934 była tu siedziba Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej i Męskiej. Po 1945 r. nadal w posiadaniu sukcesorów 
Felicydy Gizińskiej i administrowany przez Zbigniewa Gizińskiego zam. w Czarnocinie29. 

Oficyna z 1911 r. przetrwała do współczesności a pozostałe budynki rozebrano.  

                                                             
26 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12551 i 39/1/0/4/14757 (Projekt budowy przez Wincentego Giżyńskiego oficyny i 
kuźni w mieście Tomaszowie). 
27 Skansen Rzeki Pilicy – Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: SRP), Książka Kontroli 
Budowalnej nr 11 Ekspozytury Starostwa Brzezińskiego, poz. 380 i 299, s. 11. 
28 APTM, Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: US), sygn. 49/5/0/-/95, poz. 133 (Teczka dot. 
nowych domów). 
29 APTM, Urząd Miejski w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: UM), sygn. 49/321/0/-/545 (Ewidencja 
nieruchomości 1970-1974). 



11 
 

 

Rysunki z 1911 r. autorstwa inż. architekta Karola Kleibera wykonane jako załącznik do projektu budowy oficyny 
W. Gizinskiego przy ul. Wesołej nr polic. 452 (projekt elewacji i rzuty poszczególnych kondygnacji). Jak wynika z 
projektu dach oficyny miał mieć kształt mansardy. Ostatecznie jednak powstał prosty dech jednospadowy i w 
takiej formie oficyna przetrwała do współczesności. Zbiory APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12551. 

 

Nr 7-9-11 (d. nr polic. 450, 451, plac wg. rej. pomiarowego 360) Obecnie sklep meblowy i sklep 
sieci „Biedronka”. Dawniej zakład ślusarski Augusta Starka i warsztaty tkackie Henryka Arndt. 

 

Budynek sklepu meblowego przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 7 (na dawnym placu Augusta Starka pod nr polic. 451). 
Fot. z grudnia 2019 r. 
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Przebudowany, jednopiętrowy budynek fabryczny Augusta Starka przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 9/11, d. nr polic 
450. W głębi placu nowe budynki handlowe. Fotografia z grudnia 2019 r. 

Od roku 1831 nieruchomość pod nr polic. 451 należała do Wilhelma Bekera a następnie do 
Juliana Litke. Na placu od strony ulicy stał dwuizbowy dom z facjatką i dachem krytym gontem, 
którego ściany wzniesione były w technologii „muru pruskiego”. Od strony wschodniej posesja 
J. Litke sąsiadowała z działką o nr polic. 450 należącą do fabrykanta sukna Adolfa S. Exa (Eksa), 
na której stał drewniany, czteroizbowy dom z facjatką i dachem z gontów30. Według opisu 
domu pod nr 450, jaki sporządzono w roku 1841 w związku z zajęciem dochodów A. Eksa przez 
Kasę Miejską na rzecz podatków i długu bankowego, był to budynek długi na 24 łokcie, szeroki 
na 18 łokci, wysoki na 5 łokci. Ściany wykonane z bali drewnianych łączonych w zamki, dach 
dwuspadowy kryty gontami, wówczas wymagający naprawy. Na dole miał cztery stancje i 
jedna na pięterku. W środku mieszkania posiadały podłogi z desek i piecyki żelazne. Był tam 
też drugi budynek z ścianami o konstrukcji słupowej wypełnionymi cegła w tzw. mur pruski. 
Miał on wymiary 11¾ łokcia na 6¾ łokcia, wysoki na 3½ łokcia. W domu frontowym poza 
właścicielem mieszkał Roch Chmielewski, Karol Resler, Walenty Olechowski a na pięterku 
Maciej Dąbrowski31. W roku 1866 dom pozostawał w posiadaniu wdowy Eks i mieszkał w nim 
czeladnik sukienny Edward Jeschke, murarz Józef Szake, czeladnik ślusarski Fryderyk Büss, 
Gotfryd Winter, Franciszek Brajer, Rachmil Kirszbaum32. 

 W latach 60. XIX wieku nieruchomość o nr polic. 451 po Julianie Litke przejął Edward Hirszke. 
W budynku poza nowym właścicielem mieszkał Moritz Hinze i Wilhelm Roman33. Obie działki 
rozciągały się po obu stronach ulicy Wesołej i dochodziły od strony południowej do brzegów 
rzeki Wolbórki. Budynki mieszkalne znajdowały się na działkach leżących po stronie północnej.  

                                                             
30 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/21 (Akta tyczące się dłużnika bankowego Adolfa Eksa); tamże, sygn. 
49/7/0/1.1/64 (Akta tyczące się spisu ognisk z 1849 r.). 
31 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/21 (Akta tyczące się dłużnika bankowego Adolfa Eksa). 
32 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866). 
33 Tamże. 
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Plan z 1890 r. przedstawiający zabudowę nieruchomości Augusta Starka przy ul. Wesołej pod nr polic. 451. 
Budynek oznaczony literą „a” to drewniany dom pod gontem należący w połowie XIX wieku do Exa. Budynek 
oznaczony rosyjską literą „г” to budynek przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 18. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1255. 

W latach 80. XIX wieku oba place pod nr 450 i 451 znalazł się w posiadaniu Augusta Starka. On 
to około roku 1896 wybudował na tej posesji jednopiętrowy, murowany budynek fabryczny i 
oficynę z przeznaczeniem na warsztat ślusarsko-mechaniczny34. Natomiast od ulicy postawił 
parterowy, murowany dom mieszkalny, a nieco dalej w kierunku wschodnim wybudował 
wzdłuż ulicy murowany z cegły, piętrowy magazyn wełny. W roku 1911 dokonał przebudowy 
warsztatu ślusarskiego dobudowując piętro35. Przed 1914 r. F. Ejzykowicz wynajmował w tym 
budynku pomieszczenia i prowadził niewielką fabrykę szczotek. W roku 1912 nad budynkiem 
warsztatu ślusarskiego nadbudował kolejne piętro. 

W latach międzywojennych nadal były w tym miejscu Zakłady Ślusarskie Augusta Starka a 
ponadto tkalnia B. Wajnberga, warsztat stolarski Juliana Lebiodowicza, warsztaty tkackie Lajzy 
Rubinsztajn oraz mieszkanie Fiszela Ajzykowicza. 

                                                             
34 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/5660 (O budowie przez A. Sztarka w Tomaszowie numery 450 i 451 murowanego, 
jednopiętrowego warsztatu ślusarskiego, takiej samej oficyny oraz murowanego, parterowego, frontowego 
domu mieszkalnego). 
35 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12203/1 (Plany nadbudowy pietra nad warsztatem ślusarskim A. Sztarka przy ul. 
Wesołej). 
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Plan sytuacyjny z 1895 r. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/5660/1. 
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Plan z 1895 r. dotyczący projektu fasady frontowego budynku fabrycznego oraz fasady oficyny fabrycznej 
opracowany przez inż. architekta Wilhelma Srokę na zlecenie Karola A. Starka. Budynek nieco przebudowany 
przetrwał do współczesności. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/5660/1 

 

Rzuty i przekroje budynku fabrycznego A. Starka na planie z 1895 r. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/5660. 
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Rysunki elewacji i rzuty z projektu nadbudowy piętra nad warsztatem ślusarskim Augusta Sztarka przy ul. Wesołej 
nr polic. 451 opracowane przez inż. architekta Karola Kleibera w 1911 r. Budynek ścianą wschodnią częściowo 
przylegał do hali wybudowanej w 1895 r. Frontowa elewacja od strony ulicy ceglana, osie rozdzielone pilastrami 
w podobny sposób jak elewacja budynku z 1895 r. Zbiory APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12203/1. 

  

Fragment planu sytuacyjnego działki Augusta Sztarka przy ul. Wesołej załączonego do projektu z 1928 r. 
dotyczącego urządzenia tokarni mechanicznej A. Arnolda i G. Metziga. Stolarnia wyposażona była w mechaniczne 
tokarki, szlifierki, wiertarki i piły. Wyrabiano szpulki i drewno szczotkowe. APTM, Starostwo Powiatowe 
Brzezińskie Ekspozytura w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: SPBETM), sygn. 49/1/0/-/185. 

Po roku 1945 nieruchomości przy ówczesnej ul. H. Sawickiej 7/9 przejęte przez PMRN i 
administrowane przez MZBM. Administratorami w l. 70. XX wieku byli Janina Kuchta zam. H. 
Sawickiej 5 oraz Jan Nawrocki36. W budynku pofabrycznym przy ul. H. Sawickiej nr 11 

                                                             
36 APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/545 (Ewidencja nieruchomości 1970-1974). 
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ulokowano sklep meblowy prowadzony przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu 
Meblami w Łodzi ul. Piotrkowska 190. Obecnie budynek zmienił fasadę, ale  jego bryła 
pozostaje w dawnych fundamentach. Mieści sklep spożywczy sieci „Biedronka” a w podwórku 
hurtownie i sklepy.  

 

Nr 10/12 (ul. Wesoła nr polic. 453a i 454a) Obecnie dom meblowy i sklep kosmetyczny sieci 
„Rossmann”.  

  

Budynek przy ul. Konstytucji 3 maja 10/12. Fot z września 2019 r. 

Dawnej w miejscu, gdzie obecnie stoi dwupiętrowy budynek sklepu meblowego przy ul. 
Konstytucji 3 Maja 10/12 znajdował się dwupiętrowy budynek tkalni Fabryki Dywanów 
Śpiewaka i Rydygiera a obok murowany, piętrowy dom Gustawa Runge.  

Gustaw Runge 6 X 1888 r. uzyskał pozwolenie wydane przez Wydział Budowlany Rządu 
Gubernialnego w Piotrkowie na budowę piętrowego, podpiwniczonego domu murowanego z 
poddaszem i dwuspadowym dachem krytym blachą przy ulicy Wesołej nr polic. 453a. Projekt 
budowli opracował inż. Antoni Tarnowski37. Z rysunku elewacji projektu architektonicznego 
wynika, że był to dom z pięcioosiową elewacją frontową, wejście od ulicy do sieni przejściowej, 
na wysokości piętra balkon wspornikowy. Lico ściany parteru boniowane, oddzielone 
gzymsem od gładko otynkowanego pasa piętra. Budynek usytuowany w pewnej odległości od 
ulicy Wesołej, a od strony wschodniej ścianą szczytową wzdłuż granicy działki. Do budynku 
głównego od strony podwórka przybudowano parterowe murowane zabudowania 
gospodarcze. W piwnicy tego budynku powstały cztery jednoizbowe mieszkania, na poddaszu 
mieszkanie jednoizbowe, na parterze i piętrze po jednym mieszkaniu pięcioizbowym. 

W roku 1911 Abe Mosze Śpiewak na sąsiedniej działce o nr 453 przy ul. Wesołej nr 10/12, 
którą nabył rok wcześniej od Adolfa Karola Hastermana, wybudował dwupiętrowy ceglany 
budynek fabryczny o powierzchni zabudowy 228 m, podpiwniczony, stropy ogniotrwałe, na 
parterze i piętrze po trzy sale z przeznaczeniem na tkalnię. Obok powstała kotłownia z 
żelaznym kominem, magazyny, farbiarnia i filtrownia wody38. W roku 1913 w fabryce założono 

                                                             
37 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/651 (Budowa domu przez G. Runge w Tomaszowie). 
38 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12598/1 (Budowa tkalni przez A. Śpiewaka). 
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instalację elektryczną39. Jeszcze przed I wojną światową Jurgielewicz wspólnie z Brabenetzem 
uruchomili przy ul. Wesołej 12 produkcję dywanów. Od roku 1920 Tomaszowską Fabrykę 
Dywanów i Chodników prowadzili Abe i Michał Śpiewak zatrudniając do 41 robotników40. Mieli 
oni w tym samym miejscu pralnię wełny i farbiarnię41. W latach 30. XX wieku Bajla Balbin w 
tym miejscu oraz przy ul. Gustownej 53 prowadziła skup i skład wełny. W budynku przy ul. 
Wesołej 10 miały mieszkania rodziny Abe Śpiewaka, Michała Śpiewaka i Józefa Śpiewaka. Abe 
Śpiewak zmarł w 1940 r., pozostali współwłaściciele z wyjątkiem Józefa Śpiewaka zginęli42. 

 
Plan sytuacyjny z 1913 r. stanowiący załącznik do projektu instalacji elektrycznego oświetlenia Fabryki Dywanów 
Abe Śpiewaka przy ul. Wesołej nr polic. 453. Literą „a” oznaczono główny budynek fabryczny natomiast po jego 
lewej stronie w linii zabudowy ulicy znajduje się piętrowy dom mieszkalny wybudowany przez G. Runge. APŁ, 
RGP, sygn. 39/1/0/4/18611. 

                                                             
39 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/18611 (Projekt instalacji elektrycznej w Fabryce Dywanów Abe Śpiewaka). 
40 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-1018, k. 77 (Akta robót publicznych za 1928 r.). 
41 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Księga biercza podatku przemysłowego, 1937-1938). 
42 APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/545 (Ewidencja nieruchomości 1970-1974).  
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Plan budowy domu Gustawa Runge przy ul. Wesołej pod nr polic. 453a. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/651. 

W latach 1940-1941 niemieckie władze policyjne ulokowały w budynku pofabrycznym 
posterunek S.A. i przetrzymywano tam Polaków zatrzymanych podczas tzw. „łapanek”, 
których następnie wywożono na przymusowe roboty do Niemiec43. Wówczas miejsce to 
nazywano „lagrem”. 

Po wojnie nieruchomość nr 12 znajdowała się w posiadaniu Jana i Bolesława Lady, 
administrowana przez Michała Dębowskiego. Oszacowano, że budynek mieszkalny uległ 
zniszczeniu w 35% a budynek fabryki w 55%. W domu mieszkalnym było 15 izb, ale nie 
nadających się do zamieszkania. Od sierpnia 1947 r. nieruchomość znalazła się w posiadaniu 
Józefa Śpiewaka44, który pod koniec grudnia 1947 r. sprzedał plac wraz z budynkami 
fabrycznymi i domem mieszkalnym za 1 150 tys. zł. Irenie Budzinowskiej z Piotrkowa i Janowi 
Lady z Łodzi. Budynki przy ówczesnej ul. Ochotników Wojennych były przez kilka lat 
nieużytkowane. W roku 1951 w budynkach dawnej tkalni umiejscowiono Okręgową 
Spółdzielnię Mleczarską45, która wcześniej miała siedzibę przy Pl. T. Kościuszki 14/15. W tym 
też roku dawny budynek fabryczny zmodernizowano i wybudowano nową kotłownię. Dwa lata 
później od strony zachodniej powstała parterowa „lodziarnia”. W 1961 r. od strony ówczesnej 
ulicy H. Sawickiej postawiono nowa stacje transformatorową oraz niewielki drewniany 
budynek sklepu zakładowego. W połowie lat 70. XX wieku, Zakład Mleczarski OSM 
przeniesiono na ul. Zawadzką. Wtedy ulokowały się w tym miejscu biura Rzemieślniczej 
Spółdzielni „Wielobranżowej”. Obecnie budynek frontowy mieści sklepy i biura a w podwórku 
sklep meblowy. 

                                                             
43 W. Rudź, Życie gospodarcze i położenie materialne ludności, [w:] Tomaszów Mazowiecki. Dzieje miasta, red. B. 
Wachowska, Warszawa – Łódź 1980, s. 422. 
44 Wyrok Sądu Grodzkiego w Tomaszowie z 3 sierpnia 1946 r. C. 169/46 o zwrocie nieruchomości Józefowi 
Śpiewak. 
45 APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/545 (Ewidencja nieruchomości 1970-1974). Już przed rokiem 1914 w Tomaszowie 
były dwie miejskie mleczarnie, jedna przy Rynku św. Józefa 1 a druga przy ul. Warszawskiej 24. 
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Plan sytuacyjny z 1951 r. przedstawiający zabudowę placu dawnej fabryki Abe Mosze Śpiewaka przed adaptacja 
na potrzeby mleczarni przy ul. 11 listopada 10/12. Literą „a” oznaczono budynek fabryczny mleczarni, „b”- 
kotłownia, „c’ – studnia artezyjska, „d” i „e”- budynki mieszkalne, „h” zwykła studnia, „j”-stacja 
transformatorowa. Zbiory APTM (akta Inspekcji Budowlanej PMRN). 

 

Nr 13 (d. ul. Wesoła 13 nr polic. 449, plac nr 361) Dwupiętrowy dom przebudowany z 
jednopiętrowej oficyny. Dawniej zakład ślusarski i dom mieszkalny Teodora Arndta. 

 

Odnowiony budynek oficyny przy ul. Konstytucji 3 maja 13. Fotografia z września 2019 r. 

Prawdopodobnie już w latach 30. XIX wieku w miejscu stał już dom należący do Chrystiana 
Lorenza46. Od połowy XIX wieku znalazł się w posiadaniu Karola Arndta47. Był to budynek 
murowany, parterowy, sześcioizbowy o wymiarach 58 na 62 łokcie. Na poddaszu mieszkanie 
w facjatce. W roku 1866 po jednej izbie w tym domu zajmowali: blacharz Fryderyk Rieman; 
wyrobnica Joanna Wajbrecht; czeladnik sukienny Krystian Rajdrynger; stolarz Edward Barth i 
jedną izbę w facjatce Karol Hakke48. Ponadto jedną izbę zajmował właściciel na salę fabryczną. 

 

                                                             
46 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta nieruchomości i kapitałów miejskich od 1830 do 1833 r.). 
47 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866). 
48 Tamże (deklaracja K. Arndta). 
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Był tam też wolnostojący budynek kuźni. Wówczas posiadłość przy ul. Wesołej nr polic. 449 
rozciągała się po obu stronach ulicy i sięgała do brzegu rzeki Wolbórki. Część placu po 
południowej stronie ulicy była wykorzystywana rolniczo i do końca XIX wieku pozostawała 
niezabudowana. 

Około oku 1911 Teodor Arndt wybudował jednopiętrową oficynę z 26 izbami mieszkalnymi. 
Rok później dobudował od ulicy parterowy budynek mieszkalny49. W roku 1913 dokonał 
przebudowy warsztatu ślusarskiego z parterowego na piętrowy50. Założył w tych budynkach 
ślusarnię51. Zakład ślusarski był zmechanizowany i wyposażony w silnik benzynowy do napędu 
znajdujących się tam maszyn. W tym samym czasie przeprowadził kapitalny remont 
parterowego domu mieszkalnego stojącego przy ulicy52. Po przebudowie w budynku 
frontowym na parterze było siedem izb i i jedną na poddaszu z oknem wychodzącym na ulicę. 

  

Plan orientacyjny i sytuacyjny z 1913 r. przedstawiający zabudowę placu przy ul. Wesołej nr polic. 449, który 
wówczas należał do Teodora Arndta. Do współczesności przetrwała jedynie oficyna, która na planie oznaczona 
jest rosyjską literą „г”. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/16165. 

                                                             
49 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12949 i 39/1/0/4/14757 (Budowa oficyny i parterowego budynku mieszkalnego przez 
T. Arndta). 
50 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/16565 (Budowa warsztatu ślusarskiego przez T. Arndta). 
51 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/3/11128 (Założenie mechanicznej ślusarni przez T. Arndta). 
52 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/16165/1 (Kapitalny remont domu z sienią pod nr 449 w Tomaszowie). 
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Projekt inż. architekta Karola Kleibera z 1913 r. dotyczący dobudowy ganku i kapitalnego remontu parterowego 
budynku mieszkalnego przy ulicy oraz budowy nowych budynków gospodarczych na placu T. Arndt przy ul. 
Wesołej nr polic. 449. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/16165. 

W latach międzywojennych (do roku 1931) plac o pow. 2090 m2, warsztaty i oficyna 
mieszkalna nadal w posiadaniu Teodora Arndta53. W latach 30. XX wieku był tu warsztat 
blacharski Brunona Ruhmana. Od 1931 do 1945 zakład ślusarski należał do Karola Arndta54. 
Według spisu z 10 stycznia 1931 r. po śmierci Teodora Karola Arndta na działce przy ul. Wesołej 
13 stał jeszcze dom frontowy z siedmioma izbami na parterze i jedną izbą na poddaszu; oficyna 
z czterema izbami na parterze i czterema na piętrze; dom drewniany z czterema izbami na 
parterze i dwiema izbami na poddaszu; parterowe budynki kuźni i ślusarni; murowane komórki 
o 11 ubikacjach; studnia kopana.  

Po wojnie nieruchomość przejęta przez PMRN55. Zakład mechaniczny jako mienie 
poniemieckie objęto zarządem państwowym. Dom mieszkalny w zarządzie MZBM56. Obecnie 
dawny budynek ślusarni (jak i parterowy dom mieszkalny, który stał przy ulicy) nie istnieje. 
Oficyna po przebudowie w zarządzie TTBS. 

 

 

                                                             
53 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Wykaz właścicieli nieruchomości za 1922 i 1925 r.). 
54 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Księga biercza podatku przemysłowego, 1937-1938). 
55 APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/545 (Ewidencja nieruchomości 1970-1974). 
56 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/646 (Wykaz nieruchomości, 1948-1950). 
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Nr 14/16 (d. nr polic. 451b) XIX-wieczne parterowe domy Augusta Starka 

 

Dwa XIX-wieczne, parterowe domy wybudowane z kamienia wapiennego i cegły o powierzchni 
zabudowy 90 m². Najprawdopodobniej nieco wyższy, stojący od strony wschodniej 
wybudowany w połowie XIX wieku, a drugi stojący od strony zachodniej dobudowany około 
roku 1896. Pierwotnie ten starszy był przeznaczony na farbiarnię wełny. Drugi wybudowany z 
przeznaczeniem na magazyn zakładu ślusarskiego. Jego projektantem był inż. architekt 
Wilhelm Sroka a inwestorem August Stark, który po przeciwnej stronie ulicy prowadził 
warsztat mechaniczny57. Nie udało się ustalić, kiedy budynki przebudowano na mieszkania, ale 
było to najprawdopodobniej w latach międzywojennych, przed 1925 r. Wówczas w podwórku 
stała też parterowa drewniana oficyna mieszkalna z dwiema izbami.  

 

Plan sytuacyjny z 1896 r. przedstawia zabudowę placu przy ul. Wesołej nr polic. 452 należącego wówczas do 
Karola Augusta Starka. Literą „a” oznaczono stary budynek farbiarni, natomiast rosyjska litera „б” budynek 
magazynu warsztatu K.A. Starka. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/5876. 

 

W latach międzywojennych w domu pod nr 14 mieszkali z rodzinami Matylda i Albert Mikler 
oraz Antoni Brabenach. Warto zauważyć, że Matylda Mikler była córką dr. Stanisława 
Narewskiego. 

                                                             
57 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/5876 (Projekt budowy magazynu warsztatu ślusarskiego K.A. Starka przy ul. Wesołej 
nr polic. 452). 
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Po 1945 r. nieruchomość we władaniu Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych. Obecnie 
w domu mieszkania komunalne administrowane przez TTBS. 

 

Widok od podwórka na budynki przy ul. Konstytucji 3 Maja 14/16. 

Nr 15 (d. nr polic. 448) Parterowy dom mieszkalny.  

  

Prawdopodobnie jeszcze wcześniej stał w tym miejscy dom wybudowany w pierwszej połowie 
XIX wieku przez Szymona Krupińskiego. Był to drewniany, parterowy dom z facjatką z czterema 
oknami na parterze od frontu i jednym oknem na pięterku. Na dole domu były cztery izby i 
jedna izba od frontu na poddaszu58. W roku 1866 poza właścicielem w tym domu mieszkali: 
Aleksander Krupiński, Franciszek Pachniewicz, Wilhelm Jakowicz59.  

Plac o pow. 1424 m2 i parterowy dom, w którym było 5 izb mieszkalnych i dwa sklepy pod 
koniec XIX wieku należał do Adolfa Bilinga a następnie do Adama Bilinga60. W latach 
międzywojennych był w tym domu sklep spożywczo-monopolowy i z artykułami kolonialnymi 
oraz sklep i warsztat rzeźniczy. Sklepy prowadzone przez Pawła i Edmunda Billingów61. Pod 
sklepami budynek podpiwniczony. Długość budynku 12 m, a szerokość placu 19 m. W roku 
1938 odnotowano, że nieruchomość stanowiła współwłasność Klary z Billingów i Ryszarda 
Litke oraz Gustawa Zomerfelda (Somerfelda) mieszkającego w Poznaniu62. 

                                                             
58 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/31 (Akta dotyczące regulacji hipotecznych); tamże, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Spis 
ognisk z roku 1849; teczka nr 139 Wydziału Administracyjnego m. Tomaszowa). 
59 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866). 
60 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Wykaz właścicieli nieruchomości za lata 1922-1925). 
61 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Księga biercza podatku przemysłowego, 1937-1938). 
62 SRP, Teczka Inspekcji Budowlanej Wydz. Technicznego Zarządu Miejskiego Tomaszowa Mazowieckiego, 1938. 
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W latach powojennych właścicielami nieruchomości zostali Maria i Stanisław 
Lechowiczowie63. Około roku 1978 nowi właściciele przeprowadzili generalny remont 
budynku. Wzmocnili fundamenty, nadmurowali ściany zewnętrzne, zmienili konstrukcję 
dachu, przebudowali poddasze, wymienili okna. Elewacja została otynkowana i 
pomalowana64.  

 

Tak wyglądał dom przy ul. Konstytucji 3. Maja 15 w połowie lat 60. XX wieku. Z lewej strony widać fragment 
parterowego, murowanego domu z facjatką Teodora Arndta, który w latach 90. XX wieku został rozebrany. 
Fotografia T. Kawki.  

Nr 17 Dawny dom Karola Chmala (d. nr polic. 447)  

  

Kamienica przy ul. Konstytucji 3 Maja 17. Z lewej widok od ulicy. Po prawo widok od podwórka. Fotografia z 
września 2019 r. 

W latach 20. XX wieku nieruchomość należała do Karola Chmala. Od strony ulicy, 
jednopiętrowy, murowany dom, szeroki na 14 m, posadowiony ścianą frontową tuż przy 
chodniku, na działce o pow. 826 m2 przy ul. Wesołej nr 19. W budynku było pięć mieszkań z 9 
izbami mieszkalnymi65. Były w nim 3 mieszkania jednoizbowe, jedno mieszkanie dwuizbowe i 

                                                             
63 APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/545 (Ewidencja nieruchomości 1970-1974). 
64 Informacja obecnego właściciela A. Lechowicza. 
65 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 (Wykaz właścicieli nieruchomości za 1925 r.)  
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jedno czteroizbowe. W czteropokojowym mieszkaniu mieszkał i prowadził praktykę lekarz 
weterynarii Teodora Maułczur66. W latach 30. XX wieku jako właściciele domu wykazywani byli 
Edward i Gertruda Łukaszczyk zam. przy ul. Wiślickiego 1 a administrowała budynkiem 
mieszkająca w nim Władysława Włodarska. 

Po 1945 r. w zasobach komunalnych administrowany przez MZBM PMRN67. Obecnie budynek 
znacznie zdewastowany. Zachowały się fragmenty żeliwnej balustrady schodowej a na 
podwórku przed domem żelazna pompa studni. Obecnie w zasobach komunalnych 
administrowany przez TTBS. 

Nr 18 (d. nr polic. 451b) Jednopiętrowa kamienica Augusta Starka 

 

Już w latach 80. XIX wieku August Stark był właścicielem nieruchomości, która rozciągała się 
od ul. Św. Władysława do rzeki Wolbórki. W połowie przecięta była przez ul. Wesołą. Na 
północnej części działki szczytem do ulicy stała parterowa, murowana ślusarnia wybudowana 
w 1890 r. i drewniany dom mieszkalny prawdopodobnie wybudowany przed rokiem 1830 
przez rodzinę Bekertów, który od połowy XIX wieku znalazł się w posiadaniu Edwarda Hirszka 
(Hirszke)68.  

Natomiast na niezabudowanej południowej części działki w latach 1894/1895, pod nr polic. 
451b August Stark wybudował jednopiętrowy dom w oparciu o projekt sporządzony przez inż. 
architekta Antoniego Tarnowskiego69. 

Przez cały okres międzywojenny A. Stark wykazywany był jako właściciel tego domu. W tym 
czasie wynajmowali w tej kamienicy mieszkania Oskar Rapke, Kazimierz Paszkowski, Hugon 
Sulej, Piotr Jerusalem, Jan Grimmeisen i Józef Michał Jakubowski. 

                                                             
66 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Księga biercza podatku przemysłowego, 1937-1938). 
67 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/646 (Wykaz nieruchomości 1948-1950). 
68 Patrz opis posesji nr 7/11. August Stark wspólnie z Oskarem Kaiserem prowadzili fabrykę wyrobów metalowych 
„Sarmata” Zakłady przy ul. Wesołej, ul. Zgorzelickiej 34 i ul. Wieczność. 
69 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1255 i 39/1/0/4/4164 (Budowa domu przez Augusta Starka pod nr 451 w 
Tomaszowie). 
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Plan sytuacyjny i rzuty kamienicy przy ul. Wesołej nr polic. 451b należącej do Augusta Sztarka zaprojektowanej 
przez inż. architekta Antoniego Tarnowskiego i wybudowanej około roku 1890. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1255. 

 
Rysunek elewacji frontowej i przekrój pionowy domu Augusta Starka przy ul. Wesołej nr polic. 451b na projekcie 
opracowanym przez inż. architekta A. Tarnowskiego w 1890 r. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1255. 

 Po roku 1945 nieruchomość w zarządzie miasta administrowana przez MZBM. Obecnie 
kamienica po gruntownym remoncie. W podwórku nowe zabudowania gospodarcze. 
Administrowana przez TTBS. 
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Nr 19 (d. nr polic. ?) Obecnie pusty plac. Dawniej drewniany dom Dionizego Ochimowskiego i 
warsztat tapicerski. 

W latach międzywojennych jako właściciele nieruchomości o pow. 1052 m2 i domu przy ul. 
Wesołej 19 występowała Rozalia Hunker a następnie inż. Adam Marceli Kryński, który na stałe 
przebywał poza Tomaszowem pracując jako architekt w Słoninie k. Warszawy. Był to 
drewniany, parterowy dom z poddaszem, wybudowany na planie prostokąta o długości 13 m 
i szeroki 8 m. Było w nim 7 izb mieszkalnych70 z czego na parterze cztery i na poddaszu i trzy 
izby. Od strony zachodniej ścianą szczytową przylegał do domu Karola Chmala. Już w roku 1950 
jego stan techniczny określono jako fatalny, jedna ze ścian zapadała się, konstrukcja 
przeciekającego dachu była przegniła71. 
Od roku 1931 jako właściciele występowali Emilia i Dionizy Ochimowscy72, którzy 17 
października 1931 r. kupili plac i dom za 8 tys. zł od Adama Kryńskiego73. W jednym z mieszkań 
Dionizy Ochimowski urządził warsztat tapicerski. Po wojnie jako właściciele występowali 
Wacław i Marian Ochimowscy.  
W latach 80. XX wieku opuszczony budynek uległ całkowitej dewastacji i został rozebrany. 

Nr 20 Niezabudowana działka o pow. 1531 m2.  

W latach 20 i 30. XX wieku nieruchomość przy ul. Wesołej 20 należała do Gustawa Somerfelda 
zam. w Poznaniu ul. Małeckiego 15 i stanowiła plac użytkowany jako ogród warzywny 
zabudowany jedynie parterowym drewnianym składem na owoce i warzywa. Dzierżawcą tego 
ogrodu był Wawrzyniec Gołębiowski zam. przy ówczesnej ul. Wojciechowskiego 37. Po wojnie 
plac dzierżawiony przez Jana Cukra zam. ul. H. Sawickiej 13. 

Nr 21 i 21a (d. ul. Wesoła nr polic. 447) Piętrowa oficyna Hipolita Kucińskiego z 1894 lub 1896 
r. oraz piętrowy dom Juliusza Fury z 1899 r. 

  
Z lewej jednopiętrowa oficyna stojąca szczytem do ulicy Konstytucji 3 Maja 21 wybudowana około roku 1894 
przez Antoniego Stasiaka. Po prawo jednopiętrowy dom mieszkalny pod nr 21 a (dawniej nr polic. 447), który 
został wybudowany około roku 1899 przez Juliusza Furę. Fotografie z grudnia 2019 r.  

                                                             
70 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 (Wykaz właścicieli nieruchomości za 1922 r.). 
71 SRP, Teczka Inspekcji Budowlanej, protokół oględzin domu Dionizego Ochimowskiego z 1950 r. 
72 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/646 (Wykaz nieruchomości i ich właścicieli 1948-1950). 
73 APTM, Sąd Grodzki w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: SG), sygn. 49/27/0/-/3337 (Akta sprawy C.2119/1931 
z powództwa Ludwika Domańskiego przeciwko Dionizemu Ochimowskiemu). 
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W latach 30. XIX wieku nieruchomość znajdowała się w posiadaniu Gotliba Ziglera74 a 
następnie Obwarzanka. W roku 1866 nieruchomość pod nr polic. 447 należała Lajzera Grausa 
(lub Grassa) i Wilhelma Glandt. Stały tu dwa drewniane domy. Przy ulicy dom, parterowy, 
trzyizbowy z czwartą izbą na poddaszu. W podwórku drugi tzw. dom tylny z dwoma izbami. 
Mieszkańcami tych domów byli właściciele oraz August Cybart, Marianna Łukaszowa, Fryderyk 
Fizler, Estera Szperling75. 

Pod koniec XIX wieku nieruchomość stała się własnością Antoniego Stasiaka. On to w roku 
1893 rozpoczął budowę parterowego, murowanego, frontowego domu i parterowej oficyny76. 
Był to budynek murowany z cegły, parterowy z wysokim poddaszem, od frontu trzyosiowy z 
bramą przejazdowa w osi środkowej. Do budynku głównego od strony zachodniej 
przybudowana była parterowa oficyna i wozownia. Od ulicy z obu, symetrycznie po obu 
stronach bramy powstały dwa sklepy z odrębnymi wejściami od ulicy. Trzy lata później wzdłuż 
zachodniej granicy działki, za istniejącą parterową oficyną, wybudował drugą, jednopiętrową 
a nad domem parterowym dobudował piętro. Prawdopodobnie budowę zakończył przed 
rokiem 189677. 

 

 

Rysunki z 1893 r. sporządzone przez inż. architekta Jana Wołkowskiego przedstawiające plan budowy 
parterowego domu i oficyny przy ul. Wesołej nr polic. 447 dla Antoniego Stasiaka. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/2895. 

                                                             
74 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta nieruchomości i kapitałów miejskich 1830-1833). 
75 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866). 
76 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/2895 (Budowa parterowego domu i oficyny pod nr 447 przez Antoniego Stasiaka). 
77APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/4164 (O budowie przez Antoniego Stasiaka murowanej, piętrowej oficyny mieszkalnej 
pod numerem 447 przy ulicy Wesołej w mieście Tomaszowie) 
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Plan sytuacyjny z 1894 r. dotyczący nieruchomości przy ul. Wesołej nr polic. 447 oraz projekt oficyny jaką 
wybudował Antoni Stasiak. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/4164. 

Na tym samym placu, ale od strony wschodniej (obecnie oznaczony jest nr 21a) około roku 
1899 Juliusz Fuhrman w oparciu o projekt inż. architekta Wilhelma Sroki wybudował piętrowy 
dom mieszkalny78.  

                                                             
78 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/7621 (Budowa domu przez Juliusza Fuhrmana przy ul. Wesołej nr polic. 447). 



31 
 

 

Rysunek elewacji, rzuty i plan sytuacyjny nieruchomości przy ul. Wesołej nr 447 z projektu opracowanego przez 
inż. architekta Wilhelma Srokę w 1899 r. na zlecenie Juliusza Fuhrmana. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/7621. 
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Rysunek zachodniej elewacji domu Juliusza Fuhrmana. Projekt inż. architekta W. Sroki. APŁ, RGP, sygn. 
39/1/0/4/7621. 

W roku 1922 przy ul. Wesołej 21 wykazywano, że stoi dom piętrowy z 16 izbami należący do 
Lejbusia Głowińskiego. Nieco później, bo po 1925 r. jako współwłaścicieli nieruchomości 
wskazuje się Hersza Wagona, Nusena Fałka i Szlamę Nusenbauma79. W tym domu Mordka 
Głowiński powadził zakład krawiectwa męskiego80. Mordka Pakuła prowadził warsztat 
stolarski. W latach 70. XX wieku wykazywano, że dom z 8 izbami, stojący od strony zachodniej 
administrowany był przez Zarząd Miasta (następnie Prezydium MRN) a w części wschodniej 
jako właściciele placu o pow. 688 m2 i parterowego domu z czterema izbami (nr 21a) 
wykazywani byli Władysława i Stanisław Kłosińscy81. 

Nr 22 (d. ul. Wesoła nr polic. 449a, nr ks. wieczystej 456b) Jednopiętrowa kamienica rodziny 
Billingów a następnie Gruszczyńskich. 

 

Widok na frontową elewację domu przy ul. Konstytucji 3. Maja 22. Fotografia z września 2019 r. 

                                                             
79 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 (Wykaz właścicieli nieruchomości za 1925 r.). 
80 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Księga biercza podatku przemysłowego, 1937-1938). 
81 APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/545 (Ewidencja nieruchomości 1970-1974). 



33 
 

Prawdopodobnie do połowy lat 90. XIX wieku była to niezabudowana, południowa część 
działki należącej do Karola Arndta (patrz opis nieruchomości pod nr 13). Pod koniec wieku XIX 
jako właściciel nieruchomość wymieniany jest Karol Oskar Billing a następnie Robert Billing, 
który w roku 1897 przy ówczesnej ul. Wesołej nr. polic. 449a wybudował murowany, 
jednopiętrowy dom mieszkalny i parterowe, murowane budynki gospodarcze82. Autorem 
projektu architektonicznego był inż. architekt Wilhelm Sroka. 

 

Projekt domu przy ul. Miłej nr polic. 449a opracowany przez inż. architekta Wilhelma Srokę w 1897 r. APŁ, RGP, 
sygn. 39/1/0/4/6352. 

 W nowo wybudowanym domu były 23 izby mieszkalne. Był to budynek murowany z cegły, 
otynkowany, piętrowy, podpiwniczony z gospodarczym poddaszem i dwuspadowym dachem 
krytym papą. Wzniesiony na placu o pow. 1944 m2, ścianą frontową o dł. 18 m posadowioną 
w linii zabudowy przy chodniku. Budynek na planie prostokąta o zwartej bryle i symetrycznym 
układzie elewacji i wnętrza. Układ wnętrz dwutraktowy z prostokątną sienią na osi, w niej 
kamienne, jednobiegowe schody na piętro i dalej drewniane prowadzące na poddasze. 
Wysokość pomieszczeń mieszkalnych około 3,2 m. Elewacja frontowa o nikłych cechach 
klasycystycznych, siedmioosiowa z lizenami na narożach i wejściem do sieni w osi środkowej 
poprzedzonym trzystopniowymi, kamiennymi schodkami. Wejście do sieni sklepione łukowo, 
a nad nim wysunięty na wspornikach balkon z żeliwną, ozdobnie ukształtowaną balustradą. 
Tynk pasu parteru boniowany. Nisze okien prostokątne ujęte w ozdobne obramienia z 
profilowanymi naczółkami a pod ławami okien płytkie, prostokątne nisze i fartuszki. Podobnie 
w pasie piętra wnęki okienne zamknięte w ozdobnych obramieniach, a pod ławami okien 
prostokątne płyciny. Okno balkonowe obustronnie opilastrowane a nad nim naczółek z 
neoklasycystycznym tympanonem. Ramy okienne dzielone krzyżowo. Kondygnacje 
rozdzielone poziomo gzymsem ciągniony przez całą długość elewacji. Całość wieńczy podobny 
gzyms pod rynnowy.  

                                                             
82 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6352 (Budowa domu piętrowego i budynków gospodarczych przez Roberta Bilinga). 
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W roku 1911 nieruchomość pod nr polic. 449 przeszła na wyłączną własność rodziny 
Billingów83. Prawdopodobnie do 1921 r. to oni pozostawali właścicielami domu, albowiem w 
tym to roku pod zastaw tej nieruchomości, Robert Rajnhold oraz Paulina Amalia Biling 
zaciągnęli pożyczkę w Piotrkowskim Towarzystwie Kredytowym Miejskim84. Z opisu 
nieruchomości jaki sporządzono dla potrzeb bankowych wiemy, że wówczas na placu przy ul. 
Wesołej 22 oprócz jednopiętrowego domu frontowego, stała też murowana pralnia ze 
składzikiem, studnia, murowana kloaka, drewniana szopa i komórki. Łączna wartość 
zabudowań i placu oszacowana była na 127094 rubli. Ubezpieczenie zabudowań z roku 1921 
opiewało na 583040 marek polskich85. W tym samym roku, poza właścicielami mieszkańcami 
domu byli: Oskar Rohn (trzy pokoje i kuchnia); Gustaw Hunker (4 pokoje i kuchnia); Oskar 
Wajnberger (3 pokoje i kuchnia); Jan Splet (pokój z kuchnią); Adolf Scholz (pokój z kuchnią); 
Gotlib Barc; Agnieszka Bigos; Wincenty Łyszczyński; Lidia Hestel; Natalia Ast; Herman Haryst 
(mieszkania jednoizbowe na poddaszu). 

Po śmierci Rajnholda Billinga, żona Amalia Paulina i córka Helena Olga Billing zdecydowały o 
sprzedaży nieruchomości. Już w wykazie właścicieli nieruchomości za 1922 r. jako właściciel 
domu przy ul. Wesołej nr 22 wykazany jest Stanisław Gruszczyński86 i tak też było w dalszych 
latach międzywojnia oraz po 1945 r.87 Z przekazów rodziny właściciela wynika, że w roku 1922 
powrócił on z USA i zarobione tam pieniądze przeznaczył na zakup tej nieruchomości.  

Poza rodziną Stanisława Gruszczyńskiego pod koniec lat 30. XX wieku mieszkały w tym domu 
rodziny Henryka Kabzińskiego i Kazimierza Domaradzkiego88. W latach 70. XX wieku jako 
właściciel (w 10/16) występują Kazimiera Gruszczyńska i po 3/16 Sabina Zarzycka i Stanisława 
Szypowska89.  

W 1938 r. wykazywano w karcie budynku, że było w nim 8 mieszkań jednoizbowych i jedno 
mieszkanie trzyizbowe. Ponadto w suterynie były trzy pomieszczenia mieszkalne i trzy takie 
same jednoizbowe mieszkania na poddaszu. W tymże roku odnowiono elewacje frontową z 
środków kredytu udzielonego przez Kasę Komunalną. W podwórku z lewej strony parterowa, 
murowana oficyna gospodarcza mieszcząca komórki i pralnie90. 

 

Nr 24. (d. nr polic. 449b, nr ks. wieczystej 482) Zabudowania pofabryczne dawnej farbiarni M. 
Weissa. 

                                                             
83 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/3/4151 (Przejście na małżonków Billing nieruchomości nr polic. 449 w mieście 
Tomaszowie). 
84 APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/1024 (Akta nr 91, pożyczka dla R. i A. Billingów). 
85 Tamże. 
86 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 (Spis właścicieli nieruchomości za 1922 r.). Przypadkowa zbieżność 
imienia i nazwiska ze Stanisławem Gruszczyńskim, prezydentem Tomaszowa w latach 1919-1921. 
87 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/646 (Wykaz nieruchomości, 1949). 
88 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/145 (Podatek od lokali za 1938-1940 r.). 
89 APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/545 (Ewidencja nieruchomości 1970-1974). 
90 SRP, Teczki Inspekcji Budowlanej Wydziału Technicznego Zarządu Miejskiego Tomaszowa z 1938 r. 
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Widok na dawne zabudowania fabryczne przy ul. 
Konstytucji 3 Maja 24, wybudowane przez M. Weissa 
około 1911 r. W latach 70. i 80. XX wieku magazyny 
Spółdzielni „Saponit”. Fot. z lipca 2017 r. autorstwa Z. 
Dziedzińskiego 

 

 

W wieku XIX była to południowa, niezabudowana, południowa część placu należącego do 
Karola Arndta (patrz opis nieruchomości pod nr 13). Pod koniec XIX wieku jako właściciele tej 
nieruchomości występowali Edmund Rejngold (Rejnhold), Adolf Biling (Bieling) i Julian Arndt. 
W roku 1911 nieruchomość pod nr polic. 449b kupił Mosze Fajwel Wajss za 3 tys. rubli od 
Michała Józefa Krensz (Krenca). Mosze Wajss (Weiss), który wcześniej był już właścicielem 
apretury i farbiarni w Niebrowie, wybudował przy ul. Wesołej hale fabryczne, pomieszczenie 
na maszynownię i komin kotłowni. Uruchomił produkcję sukna, pralnie wełny i farbiarnię91.  

                                                             
91 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12697 i 39/1/0/4/15209 (Budowa farbiarni i pralni przez M. Wajssa). 
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Plan orientacyjny i sytuacyjny z 1911 
r. przedstawiający położenie i 
zabudowę farbiarni M. Weissa przy 
ul. Wesołej. APŁ, RGP, sygn. 
39/1/0/4/12697. 

 

Rysunek z projektu budowy farbiarni M. Weissa opracowany w 1911 r przez inż. architekta K. Kleibera. APŁ, RGP, 
sygn. 39/1/0/4/12697. 

Po wielkiej wojnie w roku 1919, unieruchomioną fabrykę z wszystkimi urządzeniami M. F. 
Wajss sprzedał za 47 500 mkp (marek polskich) Michelowi Tanbergowi i Mordce Mendlowi 
Lewinowi z Radomia. Rok później, Lewin swoją część nieruchomości odsprzedał za 250 tys. 
marek polskich Józefowi Szperowi z Radomia. Od 1929 r. kolejnymi posiadaczami tej 
nieruchomości i farbiarni zostali bracia Oswald Otto i Franciszek Han ze Żnina. Oni to w 
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podwórku tej posesji wybudowali komórki o wym. 8 m na 5,4 m92. W roku 1937 znów nastąpiła 
zmiana właściciela, którym został Artur Georg Hamanan i prowadził w tym miejscu pralnię 
wełny. 

Była też w tym miejscu fabryka sukna prowadzona przez Adolfa Zylbera i Dymentmana oraz 
Alberta Hana.  

  

 

Plany z 1927 r. przedstawiające rozmieszczenie budynków pralni wełny na placu przy ul. Miłej 24. Zbiory APTM. 

Po 1945 r. nieruchomość początkowo nieformalnie, a następnie w latach 1951-1957 prawnie 
przyłączono do TFFT. W latach 60. XX wieku nieruchomość zmieniła numer na ul. H. Sawickiej 
24. Wtedy też w budynkach pofabrycznych ulokowano Chemiczną Spółdzielnię Pracy 

                                                             
92 SRP, Książka Kontroli Budowlanej nr 11 Ekspozytury Starostwa Brzezińskiego, poz. 614, s. 47. 
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„Saponit”, która miała główny zakład i biura przy ul. Zubrzyckiego 10493 (dziś ul. Spalska). 
Spółdzielnia miała tu magazyny surowca i wyrobów gotowych. Obecnie hurtownie, biura i 
magazyny firmy OGBUD, SANKO, El-Mar. 

 

Nr 23 i 23 a (d. nr polic. 446) Jednopiętrowy dom przedszkola „Ignaś”. Dawniej narożny, 
parterowy dom Jankiela Krygiera oraz Dydiego i Sury Frandenrajchów przy zbiegu ul. Wesołej 
z ul. Miłą.  

 

Z lewej stary dom pod nr 21 a. Po prawo nowe budynki przedszkola i dom mieszkalny pod nr 23, dalej dom rodziny 
Liszke. Fotografia z grudnia 2019 r. 

W roku 1824 mydlarz Michał Laytert na zasadzie kontraktu wieczysto dzierżawnego zawartego 
z Antonim hr. Ostrowskim, wszedł w posiadanie placu pod nr polic. 446 przy ul. Wesołej. 15 
lipca 1829 r. sprzedał wszystkie prawa do tej nieruchomości na rzecz kupca, starozakonnego 
Abrahama Ettingera. Obecnie trudno dociec, który z nich wybudował na tym placu dom. W 
roku 1836 w „spisie ognisk” odnotowano, że pod nr polic. 446 stał już drewniany dom z 
dachem pod gontem należący do Abrahama Ettingera. Był to budynek parterowy 
wybudowany z bali, posiadał cztery izby mieszkalne a od strony ulicy miał pięć okien94. W roku 
1836 na placu stała jeszcze drewniana stajnia i zabudowania gospodarcze. W roku 1866 
Ettinger sprzedał plac wraz z domem za 2 tys. zł polskich, ślusarzowi Ferdynandowi 
Mroczkowskiemu. Z opisu sporządzonego w 1866 r. wynika, że pod nr polic. 446 stał 
parterowy, czteroizbowy dom o wymiarach 68 na 70 łokci, należący do Ferdynanda 
Mroczkowskiego, który wówczas mieszkał przy ul. Wesołej nr polic. 452. Właściciel 
wynajmował po jednej izbie dla Szmula Brenera, Józefa Dobrowolskiego i Józefa Gazdy95. Po 
śmierci F. Mroczkowskiego, wdowa Dorota z Hejnów Mroczkowska sprzedała nieruchomość 
Aronowi Zilberbagienowi96. W roku 1896 nowy właściciel nieruchomości, którym został 
Wacław Holeczek rozpoczął budowę murowanego, jednopiętrowego domu mieszkalnego. 
Stanął on frontem do ul. Miłej. Projekt autorstwa inż. architekta W. Sroki97. W roku 1912 
kolejnym właścicielem nieruchomości została Łaja Rywka Krygier. Prawdopodobnie wtedy też 

                                                             
93 APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/545 (Ewidencja nieruchomości 1970-1974). 
94 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Akta tyczące się spisu ognisk z 1849 r.); APTM, HPB, sygn. 49/247/0/4/289 
(Księga wieczysta 20/446). 
95 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866). 
96 „Петроковскія Губернскія Вѣдомости”, nr 10, 11 III 1895 r., s. 1 (ogłoszenie sekretarza brzezińskiego 
powiatowego oddziału hipotecznego). 
97 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6109 (Budowa domu przy ul. Miłej 446 przez Wacława Holeczka). 
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nieruchomość podzielono i jej ½ przypadła Dydie i Surze Frajchenrajchom, którzy trudnili się 
handlem wełną.  

 

Plan orientacyjny i sytuacyjny z 1896 r. przedstawiający położenie i zabudowę nieruchomości przy ul. Miłej nr 
polic 446 należącej wówczas do Wacława Holeczka. Literą „a” i kolorem brązowym oznaczono położenie nowego, 
jednopiętrowego, murowanego, frontowego domu wybudowanego w 1896 r., rosyjską literą „г” oznaczono 
położenie starego, drewnianego, parterowego domu mieszkalnego z dachem krytym gontem, który 
wybudowano przed 1830 r. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6109. 

 

Rysunki projektu budowy domu przy ul. Miłej nr polic. 446 opracowane przez inż. architekta Wilhelma Srokę w 
1896 r. na zlecenie Wacława Holeczka. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6109. 

W latach międzywojennych na tej nieruchomości stał parterowy budynek, w którym było 5 izb 
mieszkalnych. Do Jankiela Krygiera, nauczyciela, który mieszkał w Skierniewicach należało 
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mieszkanie dwuizbowe. Drugie trzyizbowe mieszkanie zajmowała rodzina Frajchenrajchów. W 
podwórku była kuźnia Haima Klajna i Hersza Jakubowicza98. Już w roku 1930 dom był w złym 
stanie technicznym. Inspekcja budowlana stwierdziła załamanie części dachu. Pomimo 
naprawy w 1938 r. nakazano rozbiórkę. Prawdopodobnie po roku 1942 zabudowania na 
połowie tej nieruchomości rozebrano. Po wojnie, wyrokiem Sądu Grodzkiego, Szymon Iser 
Frajchenrajch został wprowadzony w posiadanie majątku odziedziczonego po rodzicach. W 
późniejszym czasie część nieruchomości znalazła się w posiadaniu Kazimierza Adama 
Arkuszyńskiego. W latach 70. XX wieku jako właściciele nieruchomości wykazywani byli 
Wiesława i Czesław Liszka99, którzy na północnej części tej działki wybudowali nowy, 
murowany, jednopiętrowy dom mieszkalny. 

 

Nr 27/29 (d. ul. Miła nr polic. 445, plac wg rej. pomiarowego nr 367) Jednopiętrowa kamienica 
i oficyna Luizy i Hermana Leschke.  

 

Widok na fasadę kamienicy Leschkego przy ul. Miłej 29. Fotografia z września 2019 r. 

W połowie XIX wieku przy ul. Miłej o nr polic. 445 stał czteroizbowy, drewniany dom pod 
gontem należący do Fryderyka Lajterta a później do Konstantego Jodłowskiego100. Wówczas 
w domu tym po jednej izbie zajmowały rodziny właściciela K. Jodłowskiego, wyrobnika 
Mateusza Rybińskiego, Fryderyka Wijera, i szewca Ludwika Cichonia. 

                                                             
98 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Księga biercza podatku przemysłowego, 1937-1938). 
99 APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/545 (Ewidencja nieruchomości 1970-1974). 
100 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Spis ognisk z roku 1849); tamże, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje 
dochodu z domów i budowli, 1866). 



41 
 

 

Dawny dom Fryderyka Lajterta a później Konstantego Jodłowskiego przy ul. Miłej 29. Fotografia z lat 
60. XX wieku autorstwa T. Kawki. 

Na początku wieku XX nieruchomość przy ul. Miłej o nr polic. 445 znalazła się w posiadaniu 
stolarza Hermana Leschke i jego żony Luizy. W roku 1911 H. Leschke wybudował na 
posiadanym placu murowany warsztat stolarski101 a dwa lata później nadbudował nad tym 
warsztatem piętro102. 

  

Rysunki fasady domu przy ul. Miłej nr polic. 445 z projektu inż. architekta K. Kleibera wykonane w 1911 r. na 
zlecenie Hermana Leschke. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/13459/1. 

                                                             
101 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12779 (Projekt budowy murowanego, krytego papą warsztatu stolarskiego 
położonego na nieruchomości Hermana Leschke pod numerem 445 przy ulicy Miłej w Tomaszowie). 
102 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/13459 (Projekt nadbudowy piętra nad murowaną, krytą papą stolarnią położoną na 
nieruchomości Hermana Leschke pod numerem 445 przy ulicy Miłej w Tomaszowie). 
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Plan orientacyjny i sytuacyjny z 1911 r. dotyczący zabudowy nieruchomości przy ul. Miłej nr polic. 445 należącej 
wówczas do Hermana Leschke. Literą „a” oznaczono projektowany do nadbudowy budynek po stolarni, rosyjską 
literą „б” zaznaczono murowany dom mieszkalny, literą „в’ oficyny”, literą „г” stary drewniany dom przy ulicy. 
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/13459/1. 

Z wykazu w właścicieli domów jaki sporządzono w Wydziale Technicznym miasta Tomaszowa 
w 1925 r. wynika, że nieruchomość przy ul. Miłej 27/29 należała do Luizy Leszke103. 

Od 1939 r. jako właściciele występują Luiza Neuman oraz Seweryn i Helena Zięba. W budynku 
znajdowało się 15 izb mieszkalnych i 1 sklep. Po 1945 r. w posiadaniu Seweryna, Zygmunta i 
Walerii Ziębów104. W miejscu sklepu ulokował się zakład rymarski. 

                                                             
103 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 (Wykaz właścicieli nieruchomości za 1925 r.). 
104 Tamże. 
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Plan sytuacyjny z 1934 r. 
przedstawiający rozmieszczenie 
budynków na placu Seweryna Zięby. 
Kolorem brązowym zaznaczono 
dawny dom stojący przy chodniku 
ul. Miłej a kolorem czerwonym 
planowany do postawienia 
drewniano-murowany budynek S. 
Zięby. 

 

 

 

Rysunki murowano-drewnianych budynków jakie powstały w 1934 r. na placu Seweryna Zięby przy ul. Miłej 
27/29. SRP, Teczki Inspekcji Budowlanej Wydziału Technicznego Zarządu Miejskiego Tomaszowa Mazowieckiego. 
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Nr 28 (d. ul. Wesoła 28 nr polic…?) Parterowe budynki magazynowo-produkcyjne. 

 

Widok od strony ulicy na współczesną zabudowę działki przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 28. 

W latach 30 XIX wieku w tym miejscu na działce miejskiej kosztem 2704 zł wybudowano 
drewniany budynek, w którym ulokowano miejską rzeźnię zwaną „szlachtuzem”. Kontrakt na 
budowę z Jakubem Kempnerem zawarto 7 stycznia 1831 r. a gotowy budynek odebrano 7 
maja 1834 r.105 Był to budynek z bali sześciocalowych, częściowo murowany, na kamiennej 
podmurówce o długości 44 łokci, szeroki na 27 łokci i wysoki na 5 ¼ łokcia. Południowa ściana 
nieomal przylegała do brzegu rzeki Wolbórki i była posadowiona na palach 14 palach. Również 
pod ściany poprzeczne wbito osiem pali. Budynek miał siedem oszklonych okien zamykanych 
dodatkowo okiennicami, podłogę wykonaną z bali i wymurowane z cegieł dwa piece106. W 
roku 1847 a następnie w 1857 podczas powodzi rzeki Wolbórki budynek został zniszczony. Na 
jego miejscu wybudowano nowy, nieco większy o podobnej konstrukcji słupowej. Koszt 
budowy wyniósł 4905 rubli107. Rzeźnia była prowadzona przez dzierżawcę wyłanianego w 
drodze przetargu. Pierwszym dzierżawcą był starozakonny Zusman Goldman. Drewniany 
szlachtuz przetrwał do końca XIX wieku. Po wybudowaniu nowej, murowanej rzeźni przy 
końcu ul. św. Tekli (obecnie ul. E. Orzeszkowej) budynek rozebrano a plac wydzierżawiano na 
cele rolnicze108. Również w latach międzywojennych działka pozostawała niezabudowana. 

Po wojnie działka administrowana przez Zarząd Miasta i PMRN. W latach 70. XX wieku było to 
niezabudowane miejsce, gdzie lokowano objazdowe „wesołe miasteczka”. W okresie zimowo- 
wiosennym na placu od strony rzeki gromadzono w kopcach lód wykorzystywany latem przez 
pobliską mleczarnię. Od strony ulicy dzikie boisko. Obecnie dwie nieruchomości 28 i 28A są 
zabudowane dwoma budynkami magazynowymi, zwróconymi szczytami do ulicy. Budynki 
murowane z cegły silikatowej na planie wydłużonego prostokąta. Mieszczą się tam hurtownie 
„Wojan”, „Marpol” i „Hetman”. 

 

 

 

 

                                                             
105 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/871 (Akta Szlachtuza, protokół odbioru i kosztorys), k. 27-33. 
106 Tamże. 
107 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/97 (Akta Szlachtuza). 
108 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3779 (Prośba T. Mączyńskiego o dzierżawę działki po rzeźni miejskiej). 
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Nr 30 (d. ul. Wesoła 30, nr polic. 444) Parterowy budynek. Dawniej parterowy, murowany dom 
Stanisława Cypriana Piliczewskiego. 

W latach 20. XX wieku był to pusty plac należący do Feliksa Landsberga, który w roku 1928 
kupili Naftal i Brandla Szampanier wspólnie z Mojżeszem i Rajzlą Szeps. N. Szampanier w lipcu 
1930 r. wystąpił do Ekspozytury Starostwa Brzezińskiego w Tomaszowie Mazowieckim z 
wnioskiem o zgodę na wybudowanie parterowego, murowanego budynku o wymiarach 
długości 13,7 m, szerokości 5,5 m, wysokości 3 m z przeznaczeniem na wytwórnię wody 
gazowanej i lemoniady. Projekt techniczny opracował inż. K. Kleiber. Odbiór budynku miał 
miejsce 29 X 1930 r.109 Prawdopodobnie w trakcie budowy nieco zmieniono planowane 
wymiary. W roku 1934 małżonkowie Szampanier swoją część placu o pow. 732 m² sprzedali 
Stanisławowi Pilczewskiemu.  

Wówczas na tej działce przy ulicy, stał opisany powyżej budynek, który zapisano w aktach 
podatkowych jako wybudowany w roku 1931 przez Stanisława Piliczewskiego110. Był to 
budynek murowany, parterowy, trzypokojowy, na planie prostokąta usytuowanego dłuższym 
bokiem wzdłuż wschodniej granicy działki. Szeroki na 5,90 m, długi 16,80 m i wysoki na 3,50 
m. W elewacji od ulicy wejście do sklepu i dwa okna. W elewacji zachodniej dwa wejścia i dwa 
okna. Jedno okno od strony południowej. Dach dwuspadowy, kryty papą. Poza tym w 
podwórku szopa, studnia i ustęp. Od roku 1931 w budynku mieszkalnym urządzono wytwórnie 
wody sodowej i lemoniady. Przedsiębiorstwo należało do Naftalego Szampaniera, który 
przeniósł zakład z ul. Warszawskiej 2b. W roku 1932 wytwórnię wody gazowanej przejął Józef 
Borkowicz111. 

Do roku 1940 nieruchomość w posiadaniu Stanisława Cypriana Pilczewskiego. Plac o pow. 732 
m² zabudowany parterowym, murowanym, czteroizbowym budynkiem mieszkalnym. W roku 
1941 przy sprawie spadkowej wyceniono wartość budynku na 7 200 zł112. Od strony 
zachodniej nieruchomość sąsiadowała z posesją Michała Aronsona a od strony wschodniej i 
południowej z placem łaźni miejskiej.  

 

Rysunek z planu budowy domu przez St. Pilczewskiego w 1931 r. APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/183.  

                                                             
109 SRP, Książka Nadzoru Budowlanego nr 11 Ekspozytury Starostwa Brzezińskiego, poz. 143/30. 
110 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/95 (Nowe domy, zestawienie z 1939 r.). 
111 APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/183 (Teczka zakładów przemysłowych). 
112 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/60 (Teczka podatku spadkowego po St. Pilczewskim). 
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Po wojnie jako właściciel nieruchomości przy ul. Wesołej nr 30 wykazywany był Mieczysław 
Wangrodzki113.  

 

Nr 31 (nr polic.?, nr placu 368) Narożna dwupiętrowa kamienica czynszowa Abrama i Mordki 
Balbina oraz Abrama Feinera (Fajnera) 

 

 

Widok od strony ul. Kołłątaja na kamienicę przy dawnej ul. Miłej 31. Fotografia z września 2019 r.  

Na postawie akt podatkowych i wykazu właścicieli nieruchomości z lat 20. I 30. XX wieku 
wynika, że narożna nieruchomość przy zbiegu ul. Miłej z ul. św. Władysława należała do 
Abrama Balbina, Herszela Gerensztat i Sury Tajgi Gerensztat (zam. ul. św. Antoniego 19) oraz 
Abrama Fejnera (Fajnera)114.  

Działka o pow. 2792 m² zabudowana dwupiętrowym domem frontowym, jednopiętrową 
oficyną z lewej strony, parterową oficyna gospodarczą z prawej i poprzecznym parterowym 
budynkiem komórek. W roku 1938 wykazywano, że w kamienicy było 14 mieszkań 
jednoizbowych, 8 mieszkań dwuizbowych, 4 mieszkania czteropokojowe i dwa sklepy. W 
oficynie było 5 mieszkań jednoizbowych i 1 mieszkanie dwuizbowe. Razem w budynku i dwu 
oficynach były 52 izby mieszkalne i 2 sklepy. W roku 1930 Abram Balbin i Hersz Gerensztat do 
głównej kamienicy dobudowali murowany, parterowy budynek z dwoma izbami.115.  

W mieszkaniu Abrama Fejnera był żydowski dom modlitwy116. W tym też czasie w kamienicy 
miały mieszkania rodziny Joska Hoppe, Dawida Jakuba Bidemana, Abrama Kałmana, Balbina 
Suchera, Dawida Birensztoka117. W latach międzywojennych w tym domu była też piwiarnia z 
wejściem od ulicy prowadzona przez Rajzę Fajner oraz warsztat rymarski Władysława 
Czwartka. Mieszkała tu Estera Wołecka prowadząca handel galanteryjny na targowiskach. 

                                                             
113 APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/545 (Ewidencja nieruchomości 1970-1974). 
114 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 (Wykaz właścicieli nieruchomości za 1925 r.) i sygn. 49/7/0/-/III-1503 
(Księga biercza podatku komunalnego z budynków za 1931 r.); APTM, US, sygn. 49/5/0/-/645 (Wykaz 
posiadających nieruchomości z lat 1937-1939). 
115 SRP, Akta inspekcji Budowlanej, koperta z dokumentami posesji przy ul. 11 Listopada 31 oraz Książka Nadzoru 
Budowlanego nr 11 Ekspozytury Starostwa Brzezińskiego w Tomaszowie Mazowieckim, poz. 200/30. 
116 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/146 (Podatek od lokali za lata 1938-1940).  
117 Tamże. 
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Mieli to mieszkania rodziny krawca Joska Biedermana, garbarza Balbina Suchera, Joska Hoppe, 
Abrama Kałmana, Dawida Birensztoka.  

Po 1945 r. nieruchomość administrowany przez MZBM PMRN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyżej plan sytuacyjny zabudowy placu przy ul. Miłej 31 
z 1936 r. a obok rysunek „łącznika” jaki wybudowano w 
1936 r. pomiędzy kamienicą Abrama Balbina przy ul. Miłej 
nr 31 a domem Ludwika Leszkego i Seweryna Zięby przy 
ul. Miłej 29. 
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Nr 32 (d. ul. Miła 32) Obecnie parterowe budynki firmy TCP Technocenter Sp. z o.o. Dawniej 
Łaźnia Miejska i magazyn Zarządu Miasta, później biura i magazyny oddziału Przedsiębiorstwa 
Upowszechniania prasy i książki RSW „RUCH”.  

   

Z lewej widok budynku łaźni miejskiej od strony południowej (od rzeki Wolbórki). Fotografia z 1927 r. (źródło: 
„Echo Mazowieckie” 1927, nr 33). Po prawej widok na frontową elewację dawnej łaźni a później biura oddziału 
Przedsiębiorstwa RPiK „Ruch” tuż przed wyburzeniem. Fot. J. Wojniłowicza. 

W latach 1922/1924 r na placu miejskim o pow. 3750 m² wybudowano budynek parterowy, 
murowany z cegły, otynkowany z mieszkalnym poddaszem z przeznaczeniem na Miejski Zakład 
Kąpielowy. Na tym samym placu w 1927 r wybudowano drugi parterowy budynek z 12 po-
mieszczeniami kąpielowymi, drugim kotłem parowym i zbiornikiem wodnym. Oddany do 
użytku w czerwcu 1928 r.118 Poza łaźnią był też w tym budynku magazyn miejski. Pod zabu-
dowę budynkami łaźni zajęto 409 m2. W starszym budynku z pięterkiem, który należał do Za-
rządu Miasta znajdowało się mieszkanie Cecylii Hibowskiej i Augustyna Jaśkowskiego119. Łaź-
nia i magazyn ubezpieczone od pożaru na kwotę 12300 zł w Warszawskim Towarzystwie Ubez-
pieczeniowym „Przezorność” S. A120. 

Budowa tomaszowskiego zakładu kąpielowego doszła do skutku dzięki kredytom Ligi Naro-
dów, otrzymanych za pośrednictwem Naczelnego Nadzwyczajnego Komisariatu do Spraw 
Walki z Epidemiami. Magistrat od listopada 1921 do 4 listopada 1922 r. uzyskał na ten cel 4,9 
mln marek. Naczelny Komisariat w czerwcu 1923 r. udzielił na budowę łaźni kwartalną sub-
wencję w kwocie 230 tys. marek121. Cegła na budowę zakupiona została z cegielni Michalskich 
w Dąbrowie i cegielni Kriega w Niebrowie. Głównym wykonawca robót budowlanych była 
firma Edmunda Błaszkowskiego122. Łaźnię Miejską uruchomiono w styczniu 1923 r. Najpierw 
bezpłatnie wykąpały się tam dzieci ze szkół powszechnych. W założeniu nie było to bowiem 
przedsiębiorstwo dochodowe, ale czynnik higieny społecznej, umożliwiający ubogiej ludności 
korzystanie z kąpieli w formie parówki, natrysków i wanien po niskich cenach. Na początku 
działania łaźni za wannę trzeba było zapłacić 3 tys. marek, za prysznic i parówkę tysiąc. Jedno-
cześnie mogło się tam kąpać 30 osób, które miały do dyspozycji osiem natrysków i trzy wanny 
z żelaza emaliowanego. Za darmo z łaźni korzystali nie tylko uczniowie szkół powszechnych, 
którzy wysyłani byli na kąpiel zbiorowo, ale też dzieci do lat siedmiu i opiekunowie chorych. 

                                                             
118 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/95 (Nowe domy, zestawienie z 1939 r., poz. 432 - łaźnia miejska). 
119 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Książka podatku od lokali za lata 1938-1940). 
120 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-1634 (Akta ubezpieczenia od ognia z 1932 r.). 
121 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-545 (Akta dot. Łaźni Miejskiej, teczka 52/1923). 
122 Tamże. 
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Raz w miesiącu kąpiel należała się także bezrobotnym członkom Stowarzyszenia Byłych Woj-
skowych Armii Polskiej123.  

W latach 70. XX wieku nieruchomość w użytkowaniu Przedsiębiorstwa Upowszechniania Prasy 
i Książki RSW „Ruch”124. Warto wspomnieć, że w latach powojennych na wysokości placu 
dawnej łaźni a później Oddziału PUPiK RSW Ruch wybudowano drewniany mostek, a właściwie 
kładkę dla ruchu pieszego i rowerów przez rzekę Wolbórkę. Przejście to służyło mieszkańcom 
i robotnikom pobliskich zakładów aż do połowy lat 60. XX wieku. 

 

Rysunek z projektu przybudowy do łaźni parterowego pawilonu. Na rzucie piwnic i parteru pokazano 
rozmieszczenie pomieszczeń i urządzenia kąpielowych. Zbiory APTM. 

 

Kładka na Wolbórce łącząca Ogród Hrabski z placem miejskim przy ulicy Miłej. Fotografia z lat 60. XX wieku 
(odbitka wykonana z negatywu znalezionego przez T. Zarębskiego na poddaszu domu rodziny Ochimowskich przy 
ul. Konstytucji 3-go Maja 19). Zbiory A. Kobalczyka.  

 

                                                             
123 J. Dębiec, Łaźnia wszystko umyje - o historii miejskich łaźni, 
https://tomaszowmazowiecki.naszemiasto.pl/laznia-wszystko-umyje-o-historii-miejskich-lazni/ar/c3-1111587 
[dostęp: 27.05.2022]. 
124 APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/545 (Ewidencja nieruchomości 1970-1974). 

https://tomaszowmazowiecki.naszemiasto.pl/laznia-wszystko-umyje-o-historii-miejskich-lazni/ar/c3-1111587
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Nr 33 Plac o pow. 1000 m2 i parterowy dom Marii Chojeckiej. Po wojnie jako właściciele 
nieruchomości wykazywani są Krystyna i Jan Mielczarkowie. 

Nr 34 (d. nr polic. 442a, 443a i 444 b, plac nr 419 przy ul. Miłej) Zabudowania pofabryczne 
Warszawskiej Fabryki „Dywan”, później Państwowej Fabryki Wyrobów Skórzanych.  

  

 

Widok od strony podwórka na dawny budynek mieszkalno-biurowy fabryki Abe Zilbera, później Warszawskiej 
Fabryki Dywanów i po wojnie Fabryki Wyrobów Skórzanych „Tomskór” przy ul. Konstytucji 3 Maja 34. Budynek 
wzniesiony około roku 1912 w oparciu o projekt inż. architekta K. Kleibera na zlecenie Abe Zilbera. W latach 
międzywojennych na parterze mieściły się biura i sklep firmowy a na piętrze mieszkanie dyrektorów tej fabryki, 
Stanisława Stasińskiego i Mieczysława Gletkiera. Obecnie jedynie zagospodarowana część parteru a na piętrze 
niszczejący pustostan. Fotografia z września 2019 r. 

 

Budynki dawnej Warszawskiej Fabryki „Dywan” a wcześniej Fabryki Sukna Adolfa Augspacha. „Echo 
Mazowieckie” 1927, nr 33. 

Zanim w tym miejscu umiejscowiła się Warszawska Fabryka „Dywan” a później Tomaszowskie 
Zakłady Wyrobów Rymarskich i Fabryka Wyrobów Skórzanych „Tomskór”, nieruchomość 
kilkakrotnie zmieniła właścicieli. W roku 1866 na zasadach wieczysto-dzierżawnych 
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posiadaczem placu o nr polic. 442 został Franciszek Dury, który przy ulicy wybudował dom 
drewniany z trzema izbami i czterema oknami od strony ulicy Miłej. Obok na placu o nr polic. 
443a stał wówczas parterowy, dwuizbowy, drewniany dom z dwoma oknami Pawła Goździka, 
dalej pod nr 443b stał parterowy, drewniany, sześcioizbowy z facjatką dom Marcina 
Strojewskiego. W domu tym mieszkania wynajmował krawiec Moszek Rajsbaum, sukiennik 
Ludwik Gejsler (Gajsler), wyrobnik Franciszek Marcinkowski, wyrobnik Josek Rozenberg i 
Rozalia Milman125. Jak zaznaczyłem, w tamtym czasie zabudowana była tylko północna część 
tych działek od strony ulicy. Pozostała część sięgająca do brzegów rzeki Wolbórki była 
użytkowana rolniczo. 

 

Plan sytuacyjny i zabudowa z roku 1896 działki należącej wówczas do E. Knothe. Z lewej strony oznaczony nr 1 

budynek mieszkalny, który przebudował Feliks Landsberg. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/5576. 

W pierwszej połowie lat 90. XIX wieku jako właściciel nieruchomości pod nr polic 442, 443 i 
444 przy ul. Miłej występuje Ernestyna Knothe. Prawdopodobnie już w tym czasie na działce 
znajdowały się przynajmniej dwa budynki fabryczne, które w roku 1896 na podstawie projektu 
inż. architekta Wilhelma Sroki są rozbudowywane. Natomiast na podstawie projektu inż. 
Józefa Pomianowskiego i inż. Kazimierza Sokołowskiego powstaje nowa kotłownia126. W części 
zabudowań fabrycznych przy ul. Miłej lokuje się tkalnia i przędzalnia Fabryki Sukna Adolfa 
Leona Augspacha127. Fabryką zarządzał Aleksander Müller, późniejszy właściciel Fabryki 
Dywanów i Wyrobów Kokosowych E. Rolanda. W Książce Adresowej Przemysłu Fabrycznego 
Królestwa Polskiego za 1905 r. odnotowano fabrykę A. Augspacha w poz. 4033. Z lakonicznej 

                                                             
125 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866). 
126 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/5574 (Projekt instalacji kotła w fabryce Ernestyny Knothe w Tomaszowie) i sygn. 
39/1/0/4/5576 Projekt budowy dwóch murowanych, trzypiętrowych przybudówek do głównego budynku 
fabrycznego, klatki schodowej, maszynowni, farbiarni z kotłownią, krytych papą, fabrycznego komina i filtrów na 
placu Ernestyny Knothe pod numerem 442/443 przy ulicy Miłej w mieście Tomaszowie, w guberni piotrkowskiej). 
127 Polen. Adressbuch für Industrie, Handel und Landwirtschaft. Polska. Księga adresowa dla przemysłu, handlu i 
rolnictwa, Berlin-Warschau [1916], s. 256. 



52 
 

informacji wynika, że było w niej zatrudnionych 36 robotników, a wartość rocznej produkcji 
wynosiła 100 tys. rb.128 W ograniczonym zakresie fabryka funkcjonowała do końca 1917 r.129 

W roku 1895 place o nr 442, 443 i 444 stają się własnością Feliksa Landsberga. On to dokonał 
podziału tych działek tworząc odrębne nieruchomości o nr polic. 442 a, 443 a i 444 b (przy ul. 
Miłej). W roku 1911 sprzedał je za 5 tys. rubli spółce fabrycznej Abe Lejb Zylbera (Silbera), 
którzy w tym miejscu lokują Fabrykę Sukna130. W tym też roku A. L. Silber rozpoczyna 
rozbudowę zakładu i buduje dwupiętrową tkalnię, oficynę i parterowy kantor131. W roku 
następnym A. Zilber zamiast kantoru buduje frontem do ulicy Miłej piętrowy dom mieszkalno-
biurowy132. Projekt tego domu opracowany w 1911 r. przez inż. architekta Karola Kleibera 
zakładał wybudowanie dwóch pięter, ale w trakcie budowy zmieniono pierwotne założenie do 
dwóch kondygnacji. Przed rokiem 1914 na placu fabrycznym stoją cztery zespoły ceglanych 
budynków, a w tym dwupiętrowa tkalnia, druga tkalnia z trzypiętrowymi przybudówkami i 
klatką schodową, kotłownia z kotłem parowym, maszynownią i kominem fabrycznym, 
parterowa farbiarnia z oficyną mieszczącą kantor. 

  

Projekt fasady budynku jaki w roku 1911 zaprojektował inż. architekt K. Kleiber na zlecenie Abe Zilberna. 
Ostatecznie nie został wybudowany a po pewnych przeróbkach powstał nieco inny budynek jednopiętrowy. APŁ, 
RGP, sygn. 39/1/0/4/13372. 

                                                             
128 Księga adresowa przemysłu fabrycznego w Królestwie Polskim na rok 1906, opr. L. Jeziorański, Warszawa 1905. 
129 Polen. Adressbuch für Industrie, Handel und Landwirtschaft. Polska. Księga adresowa dla przemysłu, handlu i 
rolnictwa, Berlin-Warschau [1916]. Prawdopodobnie fabryka została zamknięta po śmierci Adolfa Augspacha, 
który zmarł 25 VII 1917 r. w Borszczowie w Galicji (dziś Borszcziw [Борщів] na Ukrainie). Sukcesorem była żona 
Erna z synem Leonem Hansem Augspachem. Mieszkali w kamienicy przy ul. św. Antoniego 29/31.  
130 Polen. Adressbuch für Industrie…, s. 259. 
131 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/12902 (Projekt budowy murowanego, dwupiętrowego budynku fabrycznego, 
krytego papą i takiej samej oficyny, położonych na nieruchomości 442 a i 443a, przez Abe Lejba Silbera przy ulicy 
Miłej w mieście Tomaszowie). 
132 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/13372 (Projekt budowy przez A. Zilbera piętrowego domu mieszkalnego przy ul. 
Miłej). 
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W roku 1921 nieczynna fabrykę odsprzedali Szyi Dymentmanowi i Abe Zylbertowi, który zostali 
jej współwłaścicielami po ½. Dopiero w październiku 1926 r. za 33 720 dolarów USA, 
Dymentman i Zylbert odsprzedali posiadłość dla Warszawskiej Fabryki Dywanów S.A. z 
siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 150 w Warszawie133. Tak więc od 1926 r. w tym miejscu 
ulokowała się Warszawska Fabryka Dywanów „Dywan”. W latach 1926–1939 jej dyrektorem 
był Stanisław Stasiński134. Przy ul. Miłej 34 należał do niej plac o pow. 7 840 m2 z czego budynki 
fabryczne zajmowały 3 172 m2. 

Pod koniec lat 20. XX wieku przy ulicy wybudowali jednopiętrowy budynek, w którym były 
mieszkania i biura zakładu. Na piętrze mieszkania dyrektorów tej fabryki, Stanisława 
Stasińskiego i Mieczysława Gletkiera135 a wcześniej Bogdana Halperna136. Z opisu budynku 
sporządzonego w 1938 r. wynika, że w tym budynku, którego zabudowa zajmowała 327 m2 
było 1 mieszkanie dwuizbowe, jedno mieszkanie 5-izbowe i 1 mieszkanie 6-izbowe. Ponadto 
dwa pokoje zajmowało biuro fabryki „Dywan”, a w piwnicy była jadalnia i pralnia. W budynku 
były dwie łazienki z instalacją wodociągowo kanalizacyjną. Obecnie dawny budynek biurowy 
pozostaje nieużytkowany. W budynkach pofabrycznych drobna działalność wytwórczo- 
usługowa. 

Fabryka wytwarzała dywany tkane mechanicznie i ręcznie, chodniki i gobeliny jak również 
obicia meblowe. W końcu lat dwudziestych roczna wartość produkcji wynosiła 3 mln zł przy 
zatrudnieniu ponad 200 pracowników. W ostatnim miesiącu przed wybuchem wojny 
pracowało w fabryce 152 robotników. 

Od października 1939 r. w zabudowaniach fabryki zakwaterowano pododdział wojska 
niemieckiego. Dwa lata później w październiku 1942 r. władze okupacyjne wydały decyzję o 
konfiskacie fabryki, którą realizował Hugon Scherch. W połowie roku 1943 w budynkach 
fabrycznych przy ul. Miłej 34 ulokowano, przeniesione z Ukrainy, zakłady obuwia i odzieży. 
Pracowały one na potrzeby wojska niemieckiego. Zakład ten dał początek Tomaszowskim 

                                                             
133 APTM, HPB, sygn. 49/247/0/4/485 (Nr ks. wieczystej 442 a, 443 a, 444 b/479). 
134 Fabryka została założona w Warszawie około roku 1884 przez Maksa Baendera. W roku 1900 przekształcona 
w Towarzystwo Akcyjne. W Warszawie miała siedzibę przy ul. Marszałkowskiej. Wydzierżawiona w roku 1921 
Bogusławowi Hersemu, została przekształcona w spółkę „Dywan” z siedzibą przy ul. Mokotowskiej 34. W roku 
1926 fabryka „DYWAN” została przeniesiona z Warszawy do Tomaszowa Mazowieckiego. Kapitał zakładowy 1 
mln zł. Zarejestrowana 15 stycznia 1927 r. w Rejestrze Handlowym Sadu Okręgowego w Warszawie Wydz. IV 
RHBXXX4809. 
135 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Książka podatku od lokali za lata 1938-1940). 
136 APTM, Ubezpieczalnia Społeczna w Tomaszowie Mazowieckim, sygn. 49/63/0 
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Zakładom Wyrobów Rymarskich, które przekształcono w Państwową Fabrykę Wyrobów 
Skórzanych, a później Łódzkie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Skogar” Fabryka Artykułów 
Skórzanych w Tomaszowie. W latach 80. XX wieku zakład funkcjonował jako Zakłady Przemysłu 
Skórzanego „Tomskór”. 

  

 

 

Plan sytuacyjny z 1951 r. 
przedstawiający zabudowę ówczesnych 
Państwowych Zakładów Przemysłu 
Artykułów Technicznych i Rymarskich. 
Wówczas to przeprowadzono generalny 
remont dwóch budynków fabrycznych. 
SRP, Teczka Inspekcji Budowlanej 
Wydziału Technicznego ZM dotycząca 
nieruchomości przy ul. 11 Listopada nr 
34. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceglany, dwupiętrowy budynek dawnej tkalni wybudowanej około roku 1911 przez Abe Lejba Zylbera. Z prawej 
strony widoczny fragment budynku fabrycznego z lat 70. XX wieku wybudowanego na potrzeby Zakładu 
Wyrobów Skórzanych „Tomskór”. Widok od strony rzeki Wolbórki. Fotografia Z. Dziedzińskiego z wiosny 2015 r.  
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Nr 36/38 (d. ulica Miła o nr polic. 444 i 443, plac wg rej. pomiarowego nr 417 a następnie ul. 
11-go Listopada 36/38). Dawna willa Feliksa Landsberga, później przedszkole nr 16 a obecnie 
pustostan.  

 

 

 

 

Widok na elewację frontową 
dawnego domu Feliksa Landsberga 
a później przedszkola nr 16 przy ul. 
Konstytucji 3 Maja nr 36. 
Fotografia z listopada 2015 r. 

 

 

Jak wspomniałem przy opisie nieruchomości przy ul. Miłej 34, w pierwszej połowie XIX wieku 
na placu o numerze polic. 444 miał czynszowy, drewniany, parterowy dom pod gontem Jan 
Domagalski. On to na zasadzie wieczysto-dzierżawnej nabył w roku 1825 od Antoniego hr. 
Ostrowskiego nieruchomość wraz z przynależnymi do niej 3 morgami gruntu rolnego nad rzeką 
Wolbórką. W domu stojącym przy ulicy były cztery izby oraz kuźnia. Na tym samym placu w 
podwórzu stał też drugi parterowy, drewniany dom z czterema izbami. Po śmierci Jana 
Domagalskiego posiadłość przeszła w posiadanie Stanisława i Ludwika Domagalskich oraz 
Katarzyny z Malinowskich Domagalskiej i jej córki Ewy Domagalskiej. W roku 1851 jedynym 
właścicielem został Ludwik Domagalski, który jako mistrz kowalski w tym miejscu miał kuźnię 
i w podwórzu drugi parterowy dom drewniany 64 na 75 łokci miary nowopolskiej. W domu 
frontowym poza właścicielem po jednej izbie zajmował powoźnik Jan Cichoń i szewc Edward 
Bichla. Natomiast w domku stojącym w podwórzu mieszkał szpiner Jan Jurczyński, stróż Piotr 
Galwas, stróż Wilhelm Swarz i czeladnik ślusarski August Basler137.  

W roku 1879 rodzina Domagalskich sprzedała nieruchomość Albertowi Wilhelmowi Bejerowi 
(Bajerowi)138. Następnie należała ona do Klary Berty i Julii Bajer. Posiadłość w maju 1903 r. od 
Bajerów zakupił Feliks vel Fiszel Landsberg (syn Hila vel Hilarego Landsberga)139. 

W latach 1903-1904 dom przy ul. Miłej 36 został przebudowany z wcześniej stojącego w tym 
miejscu domu Bajera. Autorem projektu architektonicznego był inż. architekt Karol Kleiber. 
Feliks Landsberg do już istniejącego XIX-wiecznego, parterowego, murowanego i częściowo 
podpiwniczonego, siedmioosiowego domu z facjatką, dobudował dwie parterowe 
przybudówki i nadbudował piętro w trzech środkowych osiach. Umieścił w dobudowanej 
części pokój z werandą, kuchnię i sypialnię140. Wejście główne poprzedzone schodami, 
umieszczono z boku budynku od strony północno-wschodniej. Jak już wspomniałem, jest to 
budynek parterowy murowany z cegły ceramicznej, otynkowany z trzyosiową, piętrową 

                                                             
137 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866). 
138 Albert Wilhelm Bajer był współwłaścicielem fabryki sukna w Wilanowie. 
139 APTM, HPB, sygn. 49/247/0/1/97 (Księga wieczysta 444/84). 
140 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/10004 (Akta i plany budowy przez Feliksa Landsberga, w mieście Tomaszowie przy 
ulicy Miłej pod numerem 442/3, dwóch murowanych dobudówek do domu mieszkalnego).  
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częścią środkową z czterokolumnowym portykiem podtrzymującym taras pierwszego piętra. 
Całość zwieńczona trójkątnym szczytem. Od frontu taras z tralkową balustradą i 
jednobiegowymi schodami do podjazdu. Dach dwuspadowy kryty papą z szerokimi okapami. 
Okna w profilowanych obramieniach, prostokątne, w części środkowej i przybudówkach 
sklepione półkoliście a w starej części domu łukowo. Elewacja frontowa gładko otynkowana z 
wzdłużnymi gzymsami, podokiennym i nad parterem. Narożniki opilastrowane. Część 
podpiwniczenia uwydatniona cokołem ciągnącym się wzdłuż całej elewacji. Wewnątrz 
zachowany dawny układ pomieszczeń. Na piętrze zachowały się fragmenty sztukaterii i dawne 
żyrandole. 

Feliks Landsberg z żoną Jadwigą i synem Henrykiem zajmował 6 pokoi, a jego matka Eleonora 
trzy pokoje. Pozostałe pokoje pozostawały do dyspozycji firmy. Mieszkała w nich służba 
(pokojówka i kucharka) oraz goście141. W roku 1925 dla potrzeb ubezpieczenia od ognia w 
Towarzystwie Ubezpieczeń „Polonia”, oszacowano wartość budynku na 51 633 zł. 

Na uwagę zasługuje ogrodzenie działki od strony ulicy, które zbudowano w pierwszym 
dziesięcioleciu XX wieku. Wykonane w formie parkanu, którego dolną część stanowi wysoka 
na 150-170 cm otynkowana, ceglana podmurówka, na której osadzono żelazne przęsła 
ozdobnie uformowane z metalowych kształtowników. Wejściową furtę i bramę uformowaną 
w podobny sposób jak przęsła ogrodzenia zawieszono na ceglanych, otynkowanych słupach. 
Obecnie pozostała jedynie stara furta a zawieszona nowa brama wykonana bez zachowania 
pierwotnego wzoru. 

W latach powojennych w willi F. Landsberga ulokowano miejskie przedszkole, które przez 
nieomal 60 lat jako Państwowe Przedszkole nr 16 miało tu swą siedzibę. W połowie lat 90. XX 
wieku przeprowadzono szeroko zakrojony remont. W listopadzie 2014 r. władze miasta 
zdecydowały o przeniesieniu przedszkola w inne miejsce. Od tego czasu budynek pozostaje 
pusty.  

 

Widok na dom przy ul. Konstytucji 3 Maja 36 od strony ogrodu. Fotografia z grudnia 2019 r. 

Miasto kilkakrotnie podejmowało próbę sprzedaży domu wraz z ogrodem, ale bez 
powodzenia. Początkowo nieruchomość wyceniono na prawie 1,3 mln zł. W kolejnych etapach 

                                                             
141 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2039 (Podatek od zbytku 1930-1938).  
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procedury przetargowej cenę obniżono do 700 tys. zł. W roku 2016 po raz kolejny ogłoszono 
przetarg jednak nie znalazł się nabywca142. Obiekt wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków143. 

 
Dawne przedszkole przy ul. Konstytucji 3 Maja 36 na fotografii z roku 1998. „Spotkania z Zabytkami” 1998, nr 5. 

 

Nr 42/48 (d. ul. Gustowna d. nr. polic. 437,438, 439, później ul. 11 Listopada nr 40/48, nr hip. 
606, place wg rej. pomiarowego o nr 411, 412, 413). Dawna siedziba Powiatowego Urzędu 
Pracy a w głębi pozostałości dawniej fabryki Hila Landsberga. 

  

Widok od strony ulicy na willę rodziny Landsbergów i ceglany budynek dawnej portierni. Fotografia z września 
2019 r. 

Do roku 1881 nieruchomości przy ul. Gustownej 8, a po zmianie numeracji Gustownej 36/46 
o nr policyjnych 437, 438, 439 należały do Ernestyny Knothe i A. Bajona. Trudno jednoznacznie 
ustalić, czy wszystkie te nieruchomości były wówczas niezabudowane, czy też stały na nich 
budynki z lat 30. XIX wieku. W deklaracjach dochodów z domów i budowli za 1866 r. wynika, 
                                                             
142 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy 
ul. Konstytucji 3 Maja nr 36, http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/?id=160282 [dostęp: 01.06.2022]. 
143 Zarządzenie Nr 368/2019 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 
przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Tomaszowa Mazowieckiego, https://tomaszow-
maz.pl/web/files/site/663f7f96437d7b5b4bc76965b69de967zarzadzenie-nr-368-2019.pdf [dostęp: 
01.06.2022]. 

http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/?id=160282
https://tomaszow-maz.pl/web/files/site/663f7f96437d7b5b4bc76965b69de967zarzadzenie-nr-368-2019.pdf
https://tomaszow-maz.pl/web/files/site/663f7f96437d7b5b4bc76965b69de967zarzadzenie-nr-368-2019.pdf
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że wówczas na nieruchomości o nr 437 stał parterowy, dwuizbowy dom drewniany należący 
do Kazimierza Gładka. Na placu o nr 438 stał dwuizbowy, drewniany dom, stodoła i obora 
należąca do Edwarda Rąbeckiego a na placu nr 439 stał czteroizbowy dom parterowy 
wybudowany w technologii tzw. muru pruskiego, stodoła i obora należące do Łukasza 
Warchoła. Nie udało się ustalić kiedy nieruchomości te przeszły w posiadanie E. Knothe i A. 
Bajona, ale pewne jest, że tak się stało przed 1881 r. 

W roku 1881 wymienione wcześniej place o nr 411, 412 i 413 za 15 100 rb. nabył Hil 
Landsberg144, który w tym czasie był właścicielem fabryki sukiennej w domu nr 118 przy ul. 
Krzyżowej145. Zakupiona nieruchomość posiadała łączną powierzchnię 6 mórg i 77 prętów (3 i 
½ hektara). 

Hil (Hilel, Hilary) Landsberg (1831-1898) działalność gospodarczą w Tomaszowie rozpoczął w 
roku 1857. Wtedy to osiadł na stałe w Tomaszowie, poślubił Chanę Mendelsburg. Działalność 
jako sukiennik nakładca rozpoczynał od trzech ręcznych krosien w wynajętych 
pomieszczeniach przy ul. Krzyżowej. Jeszcze w roku 1865 nic nie wskazywało, że zostanie 
właścicielem jednej z największych fabryk sukienniczych Tomaszowa. W wykazie 
szczegółowym fabryk wełnianych i półwełnianych za rok 1865 Hil Landsberg pojawia się jako 
właściciel 3 warsztatów tkackich zatrudniający 3 osoby146. W aktach podatku przemysłowego 
za lata 1871-1877 Hil Landsberg wymieniany jest jako właściciel fabryki sukiennej w domu nr 
118 przy ul. Krzyżowej. Posiada też plenipotenta, którym jest Josek Kirszbaum147. Wtedy 
jeszcze pomieszczenia fabryczne wynajmuje od Augusta Polaka148. Stają się jego własnością w 
latach 90. XIX wieku. Po dwudziestu latach pracy jego kilkanaście warsztatów tkackich nadal 
posiadało „napęd ręczny”. Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa rozpoczyna się dopiero w 
latach 80. XIX wieku, a jego początkiem jest budowa nowej fabryki sukna przy ul. Gustownej 
na działce o nr polic. 439. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan sytuacyjny z 1881 r. obrazujący położenie 
działki 439 i planowanej budowy fabryki przez 
Hila Landsberga. 

                                                             
144 Biogram H. Landsberga zob.: K. T. Witczak, Słownik biograficzny Żydów tomaszowskich, Łódź-Tomaszów 
Mazowiecki 2010, s. 150-151. 
145 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1415, poz. 55 (Podatek podymny za lata 1876-1877). 
146 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/118 (Akta tyczące się statystyki fabrycznej), s. 863. 
147 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1415, poz.5 5 (Podatek podymny za lata 1876-1877). 
148 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1059 i 49/7/0/2.9/1415 (Podatek podymny za lata 1871-1872 i 1876-1877); 
tamże, sygn. 49/7/0/2.9/1091 (Podatek mieszkaniowy za lata 1871-1873). 
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W 1882 r. rozpoczęto budowę kantoru, składu, tkalni, wykończalni i kotłownię z kominem 
fabrycznym149. Nową fabrykę wyposażono w kilkanaście krosien mechanicznych i kilka 
zespołów przędzalniczych. W roku 1885 pracowało w niej tylko 15 robotników, w tym 4 
chłopców poniżej 14 lat, 4 kobiety i 7 dorosłych mężczyzn150. W roku 1888 wybudowano 
ślusarnię, suszarnię i dwupiętrową klatkę schodową przy głównym budynku fabrycznym. W 
roku następnym powstał murowany budynek kantoru z magazynem i do istniejącego budynku 
fabrycznego przybudowano nowy z przeznaczeniem na tkalnię. W roku 1895 wybudowano 
kotłownie i komin. W roku 1893 dobudowano piętro nad przędzalnią i powstały nowe 
magazyny. W kolejnych latach miała miejsce rozbudowa maszynowni, dobudowano nad 
przędzalnią piętro z poddaszem, zmodernizowano kotłownie151. W roku 1892, niespełna 
dziesięć lat od uruchomienia nowej fabryki zatrudnienie wzrosło do 208 robotników. W latach 
30. XX wieku w skład kompleksu fabrycznego wchodziła pralnia z przędzalnią, dwie tkalnie, 
skręcalnia i wykończalnia, farbiarnia, skład wełny, skład farb, trzy magazyny, komin fabryczny 
z maszynownią, ślusarnia i portiernia. Fabryka posiadała własne ujęcie wody ze studni 
artezyjskiej. Na terenie przy fabryce były też stajnie, szopa i wozownie152.  

  

Zabudowa działki nr polic. 439 obrazująca planowane przez H. Landsberga budynki fabryczne. Po lewo stan z roku 
1883. Po prawo zabudowa z roku 1890 działki 439 i 438. APTM, HPB, sygn. 49/247/0/4/282 (nr ks. wieczystej 
439/221). 

                                                             
149 APTM, Fabryka Sukna H. Landsberg Spółka Akcyjna w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: FSHL), sygn. 49/46/0/-
/169 (Plan fabryki z 1883 r.).  
150 J. Fijałek, Podstawowe problemy socjalne proletariatu tomaszowskiego, [w:] Tomaszów Mazowiecki. Dzieje 
miasta, red. B. Wachowska, Warszawa – Łódź 1980, s. 175. 
151 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/225, 39/1/0/4/625, 39/1/0/4/4671, 39/1/0/4/4880, 39/1/0/4/6878, 
39/1/0/4/5065, 39/1/0/4/6879.  
152 APTM, FSHL, księgi inwentarzowe. 
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Rysunek stróżówki (portierni) fabrycznej i plan usytuowania nowej hali fabrycznej z 1887 r. na rysunku z projektu 
inż. Antoniego Tarnowskiego. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/225. 

 

Fasada magazynu wybudowanego około roku 1888 na działce 438. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/225. 

 

Budynek przędzalni wybudowany około 1893 r. na planie sporządzonym przez inż. Jana Wołkowskiego. APŁ, RGP, 
sygn. 39/1/0/4/3116. 
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Widok na zabudowania fabryki H. Landsberga. Karta pocztowa z początku XX wieku. Zbiory G. Węglarskiego.  

 

Widok na budynek jednej z dawnych tkalni fabryki H. Landsberga, który został przebudowany w latach 70. XX 
wieku przez MZPW „Mazovia”. Fotografia z grudnia 2019 r. 

 

Stróżówka i hala produkcyjna z 1887 r. to jeden z najstarszych budynków dawnej fabryki H. Landsberga jaki 
przetrwał w niezmienionym stanie do współczesności. Fotografia z grudnia 2019 r. 
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Plan z 1925 r. przedstawiający posiadłość fabryczną fabryki Landsbergów. 

 

Dom Landsbergów w okresie ulokowania w nim Powiatowego Urzędu Pracy. Fotografia D. Warzochy z listopada 
2018 r. 
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Rysunek fasady domu H. Landsberga według planu z 1890 r. sporządzonego przez inż. Antoniego Tarnowskiego. 
APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1697. 

Dom zwany też pałacem lub willą Landsbergów, w którym do niedawna mieścił się Powiatowy 
Urząd Pracy, wybudowany został około roku 1890153. Zaprojektowany przez inż. architekta 
Antoniego Tarnowskiego. Początkowo był budynkiem parterowym posadowionym na 
wysokim podpiwniczeniu. Dopiero w roku 1924 dobudowano piętro, przebudowano skrzydło 
południowe i spłaszczono dach. Wtedy też zmieniono wystrój elewacji, która uzyskała obecny 
wygląd154.  

                                                             
153 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1697 (Akta budowy domu mieszkalnego i stróżówki na placu 438 H. Landsberga w 
Tomaszowie). 
154 APTM, FSHL, sygn. 49/46/0/-/167 (Projekt nadbudowy willi H. Landsberga w Tomaszowie z roku 1923). 
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Budynek ma wyraźne cechy stylu eklektycznego. Bryła ukształtowana na podobieństwo 
nieregularnej willi włoskiej z korpusem posadowionym na planie nieomal równobocznej litery 
„L”. Elewacja frontowa od strony ulicy siedmioosiowa. Część środkowa, trzyosiowa wyraźnie 
cofnięta, co tworzy w elewacji obustronny dwuosiowy ryzalit. Pomiędzy nimi wysunięty do 
przodu czterokolumnowy portyk, tworzący przedsionek z tarasem okolonym tralkową 
balustradą. Wejście kilkustopniowymi, betonowymi schodkami z obu stron tarasu. Zaznaczyć 
należy, że skrajne filary wspierające taras piętra ukształtowane w formie czworoboków a 
środkowe to dwie kolumny toskańskie. Naroża budynku z lizenami i w części parteru 
boniowane. Okna parteru sklepione półokrągło, a ich nisze zamknięte w ozdobnych 
obramieniach. Kondygnacje rozdziela ciągnący się przez całą długość budynku niewielki gzyms 
ciagniony. Okna piętra prostokątne z niewielkimi podokiennikami. Poddasze wentylowane 
otwartymi okienkami umieszczonymi w osiach. Całość gładko otynkowanej ściany pasa piętra 
zwieńczona gzymsem pod rynnowym. Dach spłaszczony, wielospadowy. Wschodnia elewacja 
sześcioosiowa, niesymetryczna, lico ściany gładko otynkowane. Od strony zachodniej 
niewielka przybudówka stanowiąca tylne wejście do budynku. Wewnętrzny układ 
pomieszczeń niezmieniony. Zachowane fragmenty sztukaterii, ceramicznej posadzki oraz 
stolarki drzwiowej i poręcze schodów.  

W wilii były 24 izby mieszkalne. Na parterze 8 pokoi i kuchnia. Trzy pokoje i kuchnia zajmowane 
na mieszkanie przez Władysława i Alicję Janinę Landsbergów. Mieszkała tu też kucharka 
Karolina Rożnowska, nauczycielka Metrona Karpowicz a jeden pokój zajmowała Anita Miller. 
Sześć pokoi na piętrze pozostawało do dyspozycji przedsiębiorstwa155. 

W roku 1925 według szacunku na potrzeby ubezpieczenia od ognia, określono wartość tego 
budynku na 93 299 zł156. 

 

Rzuty i przekrój domu H. Landsberga. Załącznik do planu z 1890 r. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1697 (Akta budowy 
domu mieszkalnego i stróżówki na placu 438 H. Landsberga w Tomaszowie). 

                                                             
155 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-2039 (Podatek od zbytku za lata 1930-1938). 
156 Polisa ubezpieczeniowa wydana 15 lipca 1925 r. przez Towarzystwo Ubezpieczeń „Polonia” oddział w Łodzi. 
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Kolejny etap rozwoju fabryk rodziny Landsbergów rozpoczyna się w roku 1895, kiedy to Feliks 
Landsberg nabył przy ul. Miłej trzy parcele (nr 442, 443, 444) o łącznej powierzchni 5 470 m2. 
Od wschodu sąsiadowały one z terenem fabryki jego ojca H. Landsberga. Na części tego terenu 
wybudował nowe obiekty fabryczne i uruchomił zmechanizowaną przędzalnię i tkalnię sukna. 
Do napędu maszyn zainstalował motor parowy o mocy 200 KM. Zakład ten w roku 1906 
zatrudniał do 100 robotników157. W roku 1912 fabryka włączona została do Spółki Akcyjnej 
Fabryki Sukna H. Landsberga.  

W roku 1908 fabryka H. Landsberga przekształcona została w Towarzystwo Akcyjne, a 
następnie w Spółkę Akcyjną z kapitałem zakładowym 1 200 tys. rubli158. Dwa lata później 
fabryka była już największym zakładem Tomaszowa; przy zatrudnieniu 500 robotników roczna 
wartość produkcji wyniosła 2 mln rb. Szczyt możliwości produkcyjnych jak i wielkości 
zatrudnienia przypada na rok 1913, kiedy to w fabryce pracowało 800 robotników159. Spółka 
posiadała własne oddziały i sklepy w Warszawie, Petersburgu i Moskwie. Na podkreślenie 
zasługuje wczesna elektryfikacja zakładu, która nastąpiła w roku 1896.  

W okresie międzywojennym 1919-1939 (z wyjątkiem kilku lat kryzysu) fabryka H. Landsberga 
zatrudniała do 400 robotników, 8 osób personelu technicznego i 11 urzędników. W 
szczytowym okresie rozwoju produkowała rocznie 86 ton przędzy, 75 ton tkanin przy rocznym 
obrocie około 6 mln zł. W roku 1925 w budynkach fabrycznych i przyfabrycznych mieściły się 
cztery tkalnie, trzy wykończalnie, trzy duże magazyny, dwie farbiarnie, magazyn farb, pralnia, 
ślusarnia, skład wełny z suszarnią, dwie maszynownie, kotłownia z kominem fabrycznym, dwie 
dekatyzatury, kantor, portiernia, stajnie i wozownia, dwa domy mieszkalne i dwie wille zwane 
„pałacami”. Wartość nieruchomości fabrycznych szacowany był na 1 655 235 zł, a domy 
mieszkalne na ponad 244 tys. zł160. W latach 30. wyposażenie zakładu składało się z 169 
krosien mechanicznych, 11 foluszy, 17 pralni, 11 draparek, 11 postrzygalni, 2 maszyn 
parowych, 3 kotłów parowych, 3 dźwigów (wind), 2 motorów elektrycznych. Łączną wartość 
maszyn szacowano na ponad 2 212 tys. zł. W oparciu o ten park maszynowy „wytwarzano 
tkaniny czysto wełniane, zgrzebne i czesankowe jak również materiały mundurowe i 
płaszczowe dla wojska i urzędów państwowych”161. 

Pomimo pozornie dobrej koniunktury drugiej połowy lat 30., spółka popadła w poważne 
kłopoty finansowe. Z powodu zadłużenia budynki fabryczne miały być zlicytowane 27 września 
1939 r. Wybuch wojny spowodował, że licytacja się nie odbyła. 

W latach 1940-1945, podczas okupacji niemieckiej, fabryka znajdowała się pod 
komisarycznym zarządem niemieckim, w imieniu, którego działał Johann Peterka. Fabryka 
nosiła oficjalną nazwę „Tuchfabrik H. Landsberg Komissarische Verwaltung”.  

W roku 1945 zakład jako tzw. mienie opuszczone przejęty został w tymczasowy zarząd 
państwowy. Rodzina Landsbergów podjęła próbę odzyskania nadzoru nad przedsiębiorstwem. 

                                                             
157 Księga adresowa przemysłu fabrycznego w Królestwie Polskim na rok 1906, opr. L. Jeziorański, Warszawa 1905, 
poz. 3943. 
158 J.P. Dekowski, J. Jastrzebski, Tomaszów Mazowiecki. Przewodnik po mieście i okolicy, Tomaszów Mazowiecki 
1935, s. 34. 
159 Przemysł fabryczny w Królestwie Polskiem 1911, opr. A. R. Sroka, Warszawa 1912, nr 10566; Przemysł i handel 
Królestwa Polskiego, 1913, opr. A. R. Sroka, Warszawa 1914, nr 5234. 
160 APTM, FSHL, sygn. 49/46/0/-/131 (Księga Inwentarzowa za lata 1934 -1937 oraz zestawienie nieruchomości 
na polisie ubezpieczeniowej z 15 lipca 1925 r. TU „Polonia”). 
161 Cytat za anonsem reklamowym Fabryki Sukna H. Landsberga S.A., [w:] J. P. Dekowski, J. Jastrzębski, dz. cyt. 
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Na mocy pełnomocnictw udzielonych przez Jadwigę Oxner z Landsbergów, dr. Marcelego 
Landsberga i Henryki Kahanowej z Landsbergów, Edward Trojanowski (mąż córki Oxnerów) 
uzyskał w kwietniu 1945 r. od Dyrektora Przemysłu Wełnianego Ministerstwa Przemysłu 
mianowanie na stanowisko Naczelnego Dyrektora Zarządu Firmy H. Landsberga162. Rozpoczął 
nawet urzędowanie w tomaszowskiej siedzibie fabryki. Trwało to niespełna miesiąc i fabryka 
została włączona do Zjednoczenia Przemysłu Włókienniczego w Tomaszowie Mazowieckim. 
Pierwszymi powojennymi kierownikami zostali Aleksander Goździk i Józef Kurzyk. Do zakładu 
przyłączono sąsiednią fabrykę sukna Hugona Matysa i Michała Jakubowskiego, która mieściła 
się przy ul. Gustownej 50. Przyłączona fabryka posiadała 2 zespoły przędzalnicze, dwa zespoły 
zgrzeblarek, 19 krosien kordowych163. Po nacjonalizacji w 1946 r. fabryka przyjęła nazwę - 
Państwowe Zakłady Przemysłu Wełnianego nr 27, a od 1950 r. nosiła nazwę - Tomaszowskie 
Zakłady Wełniane. Od roku 1964 jako zakład „B” weszła w skład Mazowieckich Zakładów 
Przemysłu Wełnianego „Mazovia”. 

 

Widok na budynki dawnej fabryki H. Landsberga od strony rzeki Wolbórki. Fot. T. Kawki z 1966 r. 

Obecnie w części dawnych budynków fabrycznych ulokowały się hurtownie i składy. Część 
pozostaje pustostanem i niszczeje. 

 

 

 

 

 

 

Nr 35 (d. ul. Gustowna nr polic. 398 a następnie Gustowna 35/37, plac wg. rej. pomiarowego 
nr 392) Dwupiętrowa kamienica Burwinów  

                                                             
162 APŁ, Komitet Wojewódzki Polskiej Partii Robotniczej w Łodzi, sygn. 39/1022/0/9/230 (Materiały dotyczące 
Państwowych Zakładów Wełnianych w Tomaszowie Mazowieckim b. fabryki H. Landsberga, 1945). 
163 APTM, ZPWTM, sygn. 49/611/0/-/84, k. 25 (kwestionariusz dot. fabryki sukna Matys & Jakubowski). 
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Współczesny widok na kamienicę Szymona i Marii Burwin. Fotografia z września 2019 r. 

Dom wybudowany około roku 1909 przez Zenona Lewkowicza, na co wskazują zachowane 
plany budowlane164. Od 1910 r. plac o pow. 3593 m², jak i jednopiętrowa czynszowa kamienica 
w posiadaniu Szymona i Marii Burwinów, a następnie Edwarda i Heleny Jaroszów. Z opisu 
nieruchomości o nr polic. 398 nr hipot. 342 jaki sporządzono w roku 1910 wynika, że oprócz 
murowanego domu frontowego na placu stały jeszcze trzy budynki drewniane i komórki. Przy 
ulicy Gustownej stał parterowy, drewniany dom z bali, oszalowany deskami. Posiadał pokój w 
facjatce na poddaszu. Jego wartość w roku 1910 oszacowano na 2250 rubli. Drugi podobny, 
drewniany dom z dwoma pokojami na poddaszu stał frontem do ulicy św. Władysława. Jego 
wartość szacowano na 1334 ruble. Uległ spaleniu przed 1910 r. Drewniana oficyna z 
mieszkaniami usytuowana w głębi placu przy zachodniej granicy działki oszacowana była na 
675 rubli165.  

 
Rysunek fasady kamienicy przy ul. Gustownej 35/37 załączony do planu budowy z 1909 r. Poniżej rzut pierwszej 
kondygnacji (parteru). APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/. 

                                                             
164 SRP, Teczki Inspekcji Budowlanej Zarządu Miasta, plan budynku przy ul. 11 Listopada 35/37. 
165 APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/978 (Akta pożyczki nr 54). 
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W budynku murowanym, wybudowanym w latach 1908-1909 wykazywano 30 izb 
mieszkalnych i 2 sklepy. Zapisy z 1910 r. wskazują, że łącznie w czterech budynkach jakie 
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wówczas znajdowały się na placu o nr polic. 398 mieściły się 32 mieszkania i 2 sklepy. 
Mieszkania jednopokojowe z kuchnią zajmowali: Nusen Kronberg; Krzysztof Tesko; Bolesław 
Adamowski; Władysław Czapnik; Bazyli Diekterow; Konstanty Lasecki; Berek Najberger; 
Klemens Domaradzki; Piotr Pawłowski; Zełma Wald; Stanisław Kabała; Onufry Zaborowski; 
Adam Konewka; Moszek Giersznowicz; Anastazja Palczewska; Karol Cobel; Józef Kowalski. 
Dwupokojowe mieszkanie zajmowali: Arnold Ryff; Jakób Jachimowicz; Edward Zaborowski. 
Trzypokojowe mieszkanie miał właściciel i rodzina Goździków166. 

W latach międzywojennych sklep spożywczy należał do Władysława i Cecylii Surgot, a drugi to 
sklep rzeźniczy Stefanii Grodek167. W tym czasie w domu tym mieszkały rodziny Antoniego 
Pruszyńskiego, Edwarda Falta, Józefa Koteckiego, Stanisława Skrypińskiego168, Dionizego 
Ochimowskiego, Apolonii Szulc, Agnieszki Paradowskiej, Piotra Sobotkowskiego, Józefa 
Bukowskiego, Henryka Szmidta, Juliusza Rozenberga169. Jeszcze przed 1914 r. i podczas 
pierwszej okupacji niemieckiej mieszkał w tym domu i miał zakład fryzjersko-felczerski T. 
Droszczyński. W roku 1927 kamienica była ubezpieczona w Towarzystwie Ubezpieczeń 
Wzajemnych na kwotę 59010 zł. 

Po 1945 r. jako właściciele nieruchomości przy ówczesnej ul. H. Sawickiej 35/37 występują 
Grzegorz, Apolonia, Józef Jaroszowie zam. przy ul. Spalskiej 66 i Bożena Michalak170. 

 

Nr 37 i 39 (d. nr polic. 423) Współczesne domy jednorodzinne i parterowy budynek usługowo- 
handlowy. 

 

Współczesne budynki przy ul. Konstytucji 3. Maja 37 i 39. Z lewej strony widoczny fragment kamienicy Burwinów. 
Fotografia ze stycznia 2020 r. 

Przy ul. Gustownej nr polic. 423 pierwszy dom wybudowany został przed 1830 r. przez Jana 
Steibera, który trudnił się wyrobem szczotek. Był to drewniany, parterowy budynek pod 

                                                             
166 APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/978 (Akta pożyczki nr 54, oświadczenie właściciela nieruchomości). 
167 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Księga biercza podatku przemysłowego, 1937-1938). 
168 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Książka podatku od lokali za lata 1938-1940). 
169 APTM, SG, sygn. 49/27/0/-/1367 (Akta sprawy C 682/24 o eksmisję L. Wojtarka). 
170 APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/545 (Ewidencja nieruchomości 1970-1974). 
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gontem z mieszkalnym poddaszem. Poza właścicielem mieszkał w nim Beniamin Nirberg, 
czeladnik sukiennik171. 

Pod koniec XIX wieku nieruchomość znalazła się w posiadaniu Antoniego Chmielewskiego. 
Przy ulicy stały wówczas dwa parterowe domy drewniane. W roku 1910 A. Chmielewski 
pomiędzy tymi dwoma drewnianymi budynkami w linii zabudowy ulicy Gustownej, 
wybudował murowany dom mieszkalny172. 

 

Plan orientacyjny i sytuacyjny z 1910 r. przedstawiający zabudowę placu przy ul. Gustownej nr polic. 423, który 
wówczas należał do Antoniego Chmielewskiego. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/10908. 

                                                             
171 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta nieruchomości i kapitałów miejskich za lata 1830-1833). 
172 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/10908 (Projekt nadbudowy pietra i budowa nowych budynków gospodarczych na 
placu Antoniego Chmielewskiego przy ul. Gustownej nr polic. 423).  
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Rysunki z planu opracowanego przez inż. architekta Karola Kleibera przedstawiające projekt fasady, rzuty i 
przekrój budynku jaki Antoni Chmielewski przebudował w 1910 r. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/10908. 

  

 

 

 

 

 

 

 Fotografia przedstawiająca dawną 
zabudowę nieruchomości przy ul. 
Gustownej 37 i 39. Fotografia z l. 60. 
Autorstwa T. Kawki. 

 

W latach międzywojennych nieruchomość w części należała do Salomona i Załmy 
Lewkowiczów. Stał nadal w tym miejscu XIX-wieczny dom parterowy dom z 7 izbami 
mieszkalnymi i 2 sklepami. Miał tu sklep z mięsem i wędlinami Rachmil Lewkowicz173. Był w 
tym miejscu warsztat szewski Symchy Szmulewicza a Józef Fridman prowadził zakład 
krawiecki. Po wojnie w zarządzie PMRN a dzierżawiony przez Czesława Łukasiaka. Z kolei w 
murowanym i drugim drewnianym domu pod nr 39, które należały do Antoniego i Tadeusza 

                                                             
173 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Księga biercza podatku przemysłowego, 1937-1938). 
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Chmielewskich, była piekarnia Julii Chmielewskiej. W budynkach Chmielewskich było 11 
mieszkań i sklep z pieczywem. W latach 30. XX wieku w posiadaniu sukcesorów Antoniego 
Chmielewskiego: Marii Truszkiewicz, Franciszka i Tadeusza Chmielewskich.  

Około roku 1950 na działce o numerze 39 Halina i Mieczysław Wejman wybudowali parterowy, 
murowany dom mieszkalny, którego projektantem był J. Wiśniewski. W latach 70. XX wieku 
jako współwłaściciele domu wykazywani są Halina Wejman, Maria Frankiewicz oraz Fryderyka 
i Włodzimierz Chmielewscy174. 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunki z projektu budowy 
parterowego domu Mieczysława i 
Haliny Wejman przy ul. H. Sawickiej 
39 sporządzone w 1957 r. przez J. 
Wiśniewskiego. SRP, Teczki Inspekcji 
Budowlanej PMRN w Tomaszowie 
Mazowieckim. 

 

 

                                                             
174 APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/545 (Ewidencja nieruchomości 1970-1974). 
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Nr 45 Odnowiona kamienica. (nr polic. 421, hip. 302) Dawniej dom Augusta Szulca i Fryderyka 
Wende a następnie kaflarza Emila Rufenacha. Plac 707 m2. 

  

Widok na domu przy ul. Konstytucji 3 Maja 45. Z lewej strony stan po zakończeniu remontu elewacji. Fotografia 
z września 2019 r. Po prawo widok na ścianę szczytową i elewację frontową przed modernizacją.  

Dom pod nr polic. 421 wybudowany około roku 1910 przez Fryderyka Gustawa Wende175. 
Zanim w tym miejscu Lidia Anna i Fryderyk Gustaw małżonkowie Wende wybudowali 
murowaną kamienicę, obecna działka pod nr 45 jak i działka pod nr 47 stanowiły jedną całość 
jako oznaczona nr polic. 421 i na zasadach wieczysto-dzierżawnych należała do Antoniego 
Moszczyńskiego176. W latach 60. XIX wieku nieruchomość pod nr polic. 421, znalazła się w 
posiadaniu Piotra Szulca (Schultza, Szultza) a następnie jego sukcesorów Karola Szulca, Lidii 
Wende, Karola Benscha i Fryderyka Szkoleja177. Z opisu domu jaki znajduje się w deklaracji 
Piotra Szultza z 1865 r. wynika, że na placu o nr polic. 421 stał dom parterowy, drewniany, 
jednoizbowy 64 na 60 łokci178. 

W roku 1890 plac przy ul. Gustownej o nr polic. 421 został podzielony na dwie działki. Część 
od strony zachodniej otrzymała nr polic. 421b i stała się własnością Karola Augusta Szulca. On 
to w roku następnym w oparciu o projekt inż. Antoniego Tarnowskiego przystąpił do budowy 
murowanego, jednopiętrowego domu mieszkalnego krytego blachą179. 

W roku 1910 na drugiej części pod nr polic. 421 Fryderyk Gustaw Wende w oparciu o projekt 
inż. Karola Kleibera rozpoczyna budowę 1-piętrowego budynku stykającego się ścianą 
szczytowa z wcześniej wybudowanym domem Karola Szulca180. Oba te domy znajdują się 
obecnie na posesji przy ul. Konstytucji 3 Maja 45 i stanowią jeden budynek. Z opisu zabudowy 
nieruchomości małżonków Wende jaki sporządzono w roku 1911 na potrzeby Piotrkowskiego 
Towarzystwa Kredytowego Miejskiego, na placu tym stał frontem do ulicy jednopiętrowy, 
murowany, w połowie otynkowany dom mieszkalny, podpiwniczony o szacunkowej wartości 

                                                             
175 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/10752 (Projekt budowy przez Fryderyka Wende murowanego, piętrowego domu i 
takiegoż parterowego budynku gospodarczego pod numerem 421 przy ulicy Gustownej w mieście Tomaszowie). 
176 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Spis ognisk z roku 1849). 
177 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/3/3214 i 39/1/0/3/10707 (Prawa własności nieruchomości nr polic. 421 w mieście 
Tomaszowie). 
178 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866). 
179 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1438 (Projekt budowy przez Karola Augusta Schultza murowanego, piętrowego, 
krytego blachą domu, takiejże parterowej, krytej papą oficyny i drewutni z ustępami na nieruchomości pod 
numerem 421 b przy ulicy Gustownej w mieście Tomaszowie). 
180 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/10752 (Budowa domu piętrowego przez Fryderyka Wende pod nr polic. 421 przy ul. 
Gustownej w Tomaszowie). 



74 
 

4 700 rubli oraz drugi budynek parterowej, murowanej oficyny o pow. zabudowy 270 m2 z 
siedmioma mieszkaniami. Wartości oficyny oszacowano na 1500 rubli181. W obu budynkach 
były łącznie 22 mieszkania i jeden sklep. W budynku głównym były 4 mieszkania na poddaszu, 
1 mieszkanie jednoizbowe, 1 mieszkanie dwuizbowe, 8 mieszkań trzyizbowych i jeden lokal 
handlowo-usługowy. 

  
Plan sytuacyjny z 1911 i 1910 r. przedstawiający zabudowę placu o nr polic. 421 należącego wówczas do 
Fryderyka Gustawa i Lidii Anny małżonków Wende. APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/996 oraz APŁ, RGP, sygn. 
39/1/0/4/10752.  
 

 
Rysunek fasady i przekrój pionowy kamienicy Karola Augusta Szulca na projekcie opracowanym przez inż. 
architekta A. Tarnowskiego w 1890 r. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1438. 

                                                             
181 APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/996 (Pożyczki numer nieznany - Tomaszów. Nieruchomość hipoteczny numer 
302. Policyjny numer 421 [ul. Gustowna, Lidia Anna i Frydrych Gustaw Wende]. 
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Rysunki z projektu inż. architekta Karola Kleibera dotyczące dobudowy drugiej części domu przy ul. Gustownej nr 
polic. 421 przez Fryderyka Wende w roku 1910. Zbiory APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/10752. 

W spisie nieruchomości za 1922 r. i 1925 r. jako właściciel wykazywany jest Emil Rufenach182 
choć faktycznie nabywa on nieruchomość dopiero w roku 1928. W budynku były wtedy 24 izby 
mieszkalne i dwa sklepy. Po przebudowie poddasza ilość izb mieszkalnych zwiększyła się do 
32.  

Emil Rufenach wspólnie z Józefem Boczkowskim zajmował się produkcją i handlem kaflami 
piecowymi. Zakład produkcyjny mieścił się w Zduńskiej Woli natomiast przy ul. 11 Listopada 
45 Rufenach prowadził sprzedaż kafli i wyrobów z żelaza do budowy pieców i kuchni183.  

Pod koniec lat 20. XX wieku nieruchomość stanowiła współwłasność (3 x po 380 m²) Stanisława 
Asztela, Józefa Szewczyka i Antoniego Boneckiego. Wówczas w kamienicy mieli mieszkania Jan 
Dryński (nr 1), Janina Kaczmarska (mieszkanie nr 2), Wanda Szwankowska (nr 5), Oskar Rapke 
(6), Emil Rufenach (nr 9). Około roku 1928 w podwórku Antoni Bonecki i Stanisław Asztel 
wybudowali parterowy dom o długości 17,5 m, szeroki na 5,2 m i wysoki na 3,15 m. Komisyjnie 
odbiór budynku dopiero 25 VI 1937 r. Budowę prowadził majster Krzysztof Gancke184. 

                                                             
182 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 (Wykaz właścicieli nieruchomości za 1925 r.). 
183 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/7 (Książka biercza podatku przemysłowego 1937-1938). 
184 SRP, Książka Nadzoru Budowlanego nr 11 Ekspozytury Starostwa Brzezińskiego w Tomaszowie Maz., poz. 338, 
s. 19. 
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W latach 1948-1950 nieruchomość została  na  część pod lit. ”C” Anny Bonieckiej i Magdy 
Asztel natomiast pod lit. ”B” Stefanii Warych. Jako administrator nieruchomości wykazywany 
był Władysław Gąsiorowski185. 

Obecnie frontowa kamienica z odnowioną elewacją pozostaje w zasobach komunalnych 
administrowana przez TTBS. 

 

Nr 41 i 41a (d. ul. Gustowna 41) XIX-wieczny dom drewniany i murowana oficyna 

 

Współczesny widok na posesję przy ul. Konstytucji 3 Maja 41. Z lewej strony murowana oficyna wybudowana w 
1929 r. przez Wolfa Waksmana a w głębi drewniany dom z mieszkalnym poddaszem, który w międzywojniu 
należał do rodziny Lajzerowiczów. Fotografia z września 2019 r. 

Dwa domy mieszkalne posadowione na narożnej działce o powierzchni 1300 m2 przy zbiegu 
ul. Gustownej z ul. Radosną. W międzywojniu nieruchomość należała do Jakuba Libeskinda (6 
izb), Chaima Dawida Waksmana i Hersza Koszerowskiego (6 izb), Antoniego Warcholińskiego 
(7 izb) a później Szlamy Borkowskiego, Estery Lajzerowicz i Goldberga186.  

Parterowy drewniany dom z mieszkalnym poddaszem posadowiony na murowanej 
podmurówce o planie prostokąta zajmującego 187 m2, został prawdopodobnie wybudowany 
około roku 1929 w miejscu dawnej stodoły187. Z opisu jaki sporządzono w 1938 r. wynika, że 
było w nim 12 mieszkań w tym 4 mieszkania jednoizbowe na poddaszu. W roku 1933 Chana 
Estera Lajzerowicz w podwórzu wybudowała parterowe, drewniane komórki188. 

Murowana oficyna o wymiarach - dł. 9,1 m, szer. 6,2 m, wybudowana została w latach 1929-
1930 (oddanie do użytkowania 23 VIII 1930 r.) przez Wolfa Waksmana189. Później należał do 
jego sukcesorów, Chaima Waksmana i Hersza Koszerowskiego. Było w nim sześć izb 
mieszkalnych190. 

                                                             
185 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/646 (Wykaz nieruchomości, 1948-1950). 
186 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Wykaz właścicieli nieruchomości za 1925 r.). 
187 SRP, Książka Kontroli Budowlanej nr 11 Ekspozytury Starostwa Brzezińskiego, poz. 584 oraz 662 i 663/29.  
188 Tamże, poz. 76/33. 
189 Tamże, poz. 171/30. 
190 SRP, Teczki Inspekcji Budowlanej Zarządu Miasta, karta z opisem budynków przy ul. Gustownej 41 i 41b.  
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W latach międzywojennych mieszkający w tym domu i Moszek Pasikowski prowadził warsztat 
szewski. Antoni Warcholiński na miejscu i na targowiskach handlował wyrobami 
bednarskimi191. 

Po 1945 r. jako właścicieli nieruchomości wykazywano spadkobierców Wandy i Antoniego 
Warcholińskich. W latach późniejszych wskazywano, że dom pod nr 41 z 5 izbami mieszkalnymi 
należał do Zdzisława Głowy, natomiast drugi dom pod nr 41a z 6 mieszkaniami należał w ½ do 
sukcesorów Kazimierza Kacprzaka a w ½ stanowił własność komunalną administrowaną przez 
MZBM.  

 

 

Rysunek elewacji oficyny Wolfa Waksmana załączony do planu budowy z roku 1929. 

                                                             
191 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Księga biercza podatku przemysłowego, 1937-1938). 
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Plany sytuacyjne placu przy ul. Gustownej 41. Z prawej strony obrazuje stan zabudowy z roku 1933 a plan z lewej 
strony przedstawia podział działki Dawida Waksmana i Szlamy Borkowskiego.  

 

Drewniany dom Lajzerowiczów wybudowany pod koniec lat 20. XX wieku na miejscu dawnej stodoły przy ul. 
Gustownej 41. Fotografia z września 2019 r. Od rontu przy ulicy stał podobny, nieco mniejszy, drewniany dom, 
ale wybudowany w połowie XIX wieku. 
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Nr 47 (d. nr polic. 421a i b) XIX-wieczna czynszowa kamienica Jakuba Stajnke (Steinke, 
Szteinke, Sztajnke) i Fryderyka Teske.  

 

W połowie XIX wieku nieruchomość pod obecnym nr 47 i 45 stanowiła jeden plac o nr polic. 
421. Jak wskazałem w opisie nieruchomości przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 45, stał tu 
drewniany, parterowy dom z dachem krytym gontami. Należał wówczas do Antoniego 
Moszczyńskiego192. W latach 60. XIX wieku właścicielem nieruchomości był Piotr Szultz193 a 
następnie Karol Szulc, Lidia Wende i spadkobiercy Karola Benscha i Fryderyka Szkaleja. 

Frontowa, jednopiętrowa kamienica wybudowana w latach 1888 -1889 przez Jakuba Sztajnke 
według projektu inż. Antoniego Tarnowskiego194. W roku następnym Jakób Sztajnke przy 
udziale Fryderyka Szkaleja vel Skaleja, w podwórku tej posesji wybudowali oficynę i budynki 
gospodarcze195. Po zakończeniu inwestycji w domu frontowym i oficynie było 18 izb 
mieszkalnych.  

W roku 1890 plac Jakuba Steinke przy ul. Gustownej został podzielony na dwie działki. Część 
od strony zachodniej otrzymała nr polic. 421b i stała się własnością Karola Augusta Szulca. On 
to w roku następnym w oparciu o projekt inż. Antoniego Tarnowskiego przystąpił do budowy 
murowanego domu mieszkalnego krytego blachą196. Natomiast w roku 1910 na części 
zachodniej, Fryderyk Wende rozbudowuje dom Szulca poprzez dobudowę zachodniej 
części197. 

 

                                                             
192 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Spis ognisk z roku 1849) 
193 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866). 
194 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/456 (Akta dotyczące budowy przez Jakuba Szteinke murowanego, piętrowego, 
frontowego domu mieszkalnego i murowanych, parterowych komórek pod numerem 421 przy ulicy Gustownej 
w mieście Tomaszowie w powiecie brzezińskim). 
195 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1101 (O budowie przez Jakuba Sztajnke i Fryderyka Szkalej murowanych, piętrowych 
oficyn (a i b) i murowanych drewutni (a i b) pod numerem 421 przy ulicy Gustownej w mieście Tomaszowie). 
196 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1438 (Projekt budowy przez Karola Augusta Schultza murowanego, piętrowego, 
krytego blachą domu, takiejże parterowej, krytej papą oficyny i drewutni z ustępami na nieruchomości pod 
numerem 421 b przy ulicy Gustownej w mieście Tomaszowie). 
197 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/10752 (Budowa domu piętrowego przez Fryderyka Wende pod nr polic.421 przy ul. 
Gustownej w Tomaszowie). 
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Rysunek elewacji, rzuty, przekrój i plan sytuacyjny domu przy ul. Gustownej nr polic. 421 załączony do projektu 
budowy sporządzonego w 1888 r. przez inż. architekta Antoniego Tarnowskiego na zlecenie inwestora Jakuba 
Szteinke. Na planie sytuacyjnym litera „a” oznaczono nowo budowany murowany, piętrowy dom J. Szteinke, 
literami rosyjskimi „в” i „г” oznaczono parterowe, drewniane, kryte gontem domy wybudowane w latach 30. XIX 
wieku przez Antoniego Moszczyńskiego. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/456. 

 

 

Plan z 1889 r. sporządzony przez inż. Antoniego Tarnowskiego dotyczący budowy oficyny przy ul. Gustownej nr 
polic. 421. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1101. 

W latach międzywojennych frontowa, jednopiętrowa kamienica przy ul. Gustownej 47 
należała do Józefy i Jana Rybaków i Juli Teske198. W latach 1928-1929 w podwórku Rajnhold 

                                                             
198 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 (Wykaz właścicieli nieruchomości za 1925 r.); APTM, US, sygn. 49/5/0/-
/645 (Wykaz posiadających nieruchomości z lat 1937-1939); SRP, Książka Kontroli Budowlanej Ekspozytury 
Starostwa Brzezińskiego nr 11 poz. 419/29. 
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Skalej wybudował parterowy, drewniany, dwuizbowy budynek mieszkalny. Józef Janicki 
wspólnie z Janem Łukomskim zam. przy ul. Południowej 1 mieli w podwórku kuźnię199. 

Po wojnie jako współwłaściciele domu wykazywani byli mieszkający w nim Bogusław Rybak, 
Jan Bocheński, Krystyna Wasiak, Iwona Bieniek, Andrzej Zielonka, Edward Włodarczyk, Florian 
i Stanisław Lubiccy200 a w części 47a w zarządzie MZBM PMRN. Obecnie cała nieruchomość w 
zarządzie TTBS. 

 

Nr 49 i 51 (d. nr polic. 422) Gitla Łaja Moszkowicz (dom z 11 izbami i jednym sklepem) 

W XIX wieku place przy ul. Gustownej 49 i 51 stanowiły jedną całość zajmując łącznie 1 morgę 
i 65 prętów kwadratowych (czyli 5813 m2) pod numerem polic. 422 i należały do rodziny 
Rudolfa Hamanna. Od zachodu graniczyła z placem Elbingera o nr polic. 421 nr hipoteczny 394. 
Prawdopodobnie to R. Hamann w połowie XIX wieku wybudował drewniany dom jaki stał od 
strony ulicy. W roku 1903 właścicielem części nieruchomości o nr hipotecznym 422/395 został 
Josek Ichiel Rubin, który w 1911 r. na podstawie projektu inż. Karola Kleibera, wybudował 
parterową, murowaną oficynę i budynki gospodarcze201. Stary drewniany dom pod nr 49 
należał w latach międzywojennych do Gitli Łai i Izraela Moszkowiczów, którzy prowadzili 
wyrób chodników oraz do Blumy Zylberberga. Budynek zajmował 200 m2 zabudowy, posiadał 
na poddaszu dwa mieszkania jednoizbowe a na parterze trzy mieszkania dwuizbowe i jedno 
jednoizbowe oraz sklep. Po prawo stała drewniana oficyna z trzema izbami202. 

W roku 1909 niezabudowaną część placu od strony wschodniej za 1000 rubli kupili 
małżonkowie Michalina i Stanisław Mirowscy, którzy wówczas mieszkali pry ul. Gustownej 44. 
W 1910 r. Rudolf Jan Hamann niewielką północną część działki wyodrębnioną z placu o nr 422, 
sprzedał za 600 rubli Haimowi i Frynette Klejnert203. Mirowscy w roku 1936 wybudowali 
parterową oficynę, której projektantem był inż. architekt Karol Kleiber. 

                                                             
199 Tamże. 
200 APTM, UM, sygn. 49/321/0/-/545 (Ewidencja nieruchomości 1970-1974). 
201 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/13305 Projekt budowy przez Joska Rubina murowanej, parterowej oficyny i budynku 
gospodarczego, pod numerem 422 przy ulicy Gustownej w mieście Tomaszowie 
202 SRP, Teczka Inspekcji Budowlanej Wydziału Technicznego ZM dotycząca posesji przy ul. Gustownej 49. 
203 APTM, HPB, sygn. 49/247/0/4/436 (Księga wieczysta 352 dla nieruchomości nr polic. 422). 
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Plan sytuacyjny placu przy ul. Gustownej 51 po podziale na dwie części z zaznaczeniem istniejącej wówczas i 
planowanej zabudowy. Literą „A” oznaczono planowaną do budowy w roku 1936 oficynę małżonków 
Mirowskich. Z prawej strony działki Mirowskich zaznaczono istniejące wówczas murowane domy rodziny 

Lichtensztajnów przy ul. Gustownej 53. SRP, Teczki Inspekcji Budowlanej Zarządu Miasta. 
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Nr 50 (d. nr polic. 436/działka nr 410) Nieistniejący drewniany dom Dawida vel Daniela Mintz 
vel Minc i fabryka Matys & Jakubowski. 

 

Widok od strony ul. Gustownej na dom mieszkalny Dawida Minca pod nr polic. 436. Z prawej strony 
fragment dwupiętrowego, ceglanego budynku fabrycznego zakładów H. Landsberga. 

Jeszcze w latach 60. XX wieku w tym miejscu stał XIX wieczny, parterowy dom z poddaszem, 
w którym było 9 izb oraz budynki dawnej apretury i farbiarni należącej do Izraela Szepsa i 
Maksa Goldmana. Wcześniej nieruchomość należała do Feliksa Hoffmana, który kupił ją od 
Kazimierza Wieczorkowskiego. Od 1892 r. nieruchomość w posiadaniu Dawida Minca. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Plan sytuacyjny z 1910 r. przedstawiający 
zabudowę placu przy ul. Gustownej nr 
polic. 436. APŁ, RGP, sygn. 
39/1/0/4/10855. 
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Rysunek fasady głównego budynku fabrycznego Dawida Minca na planie opracowanym przez inż. architekta 
Karola Kleibera w 1911 r. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/10855. 

Zakład produkcyjny jako fabryka sukna założony przez Dawida Minca. On to około roku 1897 
wybudował kotłownię i zainstalował kocioł parowy204. Zabudowania apretury odbudowano po 
pożarze jaki miał miejsce w 1910 r.205 Projekt architektoniczny autorstwa Karola Kleibera. 
Fabryka uzyskała oświetlenie w 1912 r.206 W czasie wielkiej wojny zakład unieruchomiony. D 
Minc popadł w kłopoty finansowe i 19 grudnia 1918 r. nieruchomość przejęta w zarząd przez 
Maurycego Kosza, syndyka wyznaczonego przez Sąd Okręgowy w Łodzi. D. Minc ratując się 
przed zlicytowaniem 13 kwietnia 1920 r. za 75 tys. marek polskich sprzedał ½ nieruchomości 
Aleksandrowi Landsbergowi. W tym czasie na tej działce znajdował się drewniany dom 
mieszkalny, domek stróża, stajnia, trzy szopy, spalony gmach fabryczny, kotłownia z dwoma 
kotłami parowymi i jedna maszyna parową, budynek farbiarni z wyposażeniem207. Niestety w 
latach powojennych, Dawid Minc208 nie zdołał rozwinąć produkcji na tyle aby przynosiła 
dochody pozwalające na funkcjonowanie firmy. W roku 1927 na wniosek Piotrkowskiego 
Towarzystwa Kredytowego Miejskiego ogłoszono licytację wyceniają nieruchomość na 13 150 
zł przy obciążeniu kwota 2727 zł209. W dwu kolejnych terminach licytacja nie doszła do skutku. 
Władysław Landsberg będący spadkobiercą Aleksandra Landsberga i Dawid Minc uzyskali 
zgodę banku i 3 grudnia 1928 r. sprzedali za 42 450 zł nieruchomość firmie pod nazwą „Matys 
& Jakubowski i spółka”210. Nowi właściciele w 1932 r. wybudowali nowy murowany parterowy 
budynek fabryczny z salą na warsztaty tkackie211. W tym też roku nieruchomość powiększyła 
się o 93 m2 gruntu odkupionego od miasta po melioracji brzegów rzeki Wolbórki. W latach 
międzywojennych przy ulicy nadal stał stary drewniany dom D. Minca, w którym urządzili oni 
skład, biuro i sklep. 

 

                                                             
204 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6277 (O zainstalowaniu przez Izraela Szepsa w mieście Tomaszowie kotła parowego 
w farbiarni); tamże, sygn. 39/1/0/4/6299 (O rozbudowie kotłowni przez Izraela Szepsa w mieście Tomaszowie 
pod numerem 436); tamże, sygn. 39/1/0/3/3537 (Teczka 9/1906 o przejściu na własność nieruchomości Izraela 
Szepsa nr polic 436, nr działki 410 w Tomaszowie przy ul. Gustownej). 
205 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/10855 (Projekt odbudowy po pożarze i powiększenia spalonych zabudowań 
fabrycznych, budowy murowanej, z cegły kotłowni, komina fabrycznego i filtru należących do Dawida Mintza i 
położonych pod numerem 436 przy ulicy Gustownej w mieście Tomaszowie). 
206 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/18344 (O oświetleniu elektrycznym fabryki Dawida Mintza w mieście Tomaszowie). 
207 APTM, HPB, sygn. 49/247/0/4/355 (Księga wieczysta 158/436). 
208 Dawid Minc mieszkał przy ul. Św. Antoniego 21. 
209 „Dziennik Narodowy”, 21 VII 1928 r., s. 4 (Ogłoszenie licytacji przez Piotrkowskie Towarzystwo Kredytowe). 
210 Według rejestru przedsiębiorstw Sądu Okręgowego w Łodzi firma była współwłasnością Hugona Matysa zam. 
przy ul. św. Tekli 20, Michała Jakubowskiego zam. ul. Wesoła 18, Karola Baumgarta i Bolesława Szepsa. 
211 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/95 (Nowe domy – ul. Gustowna 50 inwestor Matys i Jakubowski). 



85 
 

  

Plan sytuacyjny z 1909 r. przedstawiający zabudowę działki Dawida Minca przy ul. Gustownej nr polic. 436. 

 

Plan z roku 1928 dotyczący położenia i zabudowy placu o nr polic. 436 przy ul. Gustownej 50. APTM, HPB, sygn. 
49/247/0/4/355. 

Od 1936 r. w dawnych halach fabryki sukna ulokowała się Fabryka Gobelinów Hugona Pawła 
Matysa i Michała Jakubowskiego z biurem przy ul. św. Tekli 20212. Po 1945 r. zakład 

                                                             
212 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/7 (Książka biercza podatku przemysłowego 1936-1938). 
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przyłączono do PZPW nr 27. Przyłączona fabryka w 1946 r. posiadała 2 zespoły przędzalnicze, 
dwa zespoły zgrzeblarek, 19 krosien kordowych213. 

 

Widok na budynek tkalni i kotłowni z ceglanym kominem fabrycznym Fabryki Hugona Matysa i Michała 
Jakubowskiego przy ul. Gustownej 50. Fotografia z połowy lat 30. XX wieku. Zbiory Muzeum w Tomaszowie 
Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego, pierwodruk: Dawno temu w Tomaszowie… Tomaszów i 
tomaszowianie na starej fotografii i pocztówce. Część druga, red. J. Goździk, D. Warzocha, Tomaszów Mazowiecki 
2019. 

Nr 52 (dawny nr polic. 435) Dom piętrowy Wolf Fiszow (Fischauf) Jakób i Emil Runge, dom z 
13 izbami, warsztatem garbarskim i sklepem na działce 5200 m² 

 

W połowie XIX wieku nieruchomość należała do Jana Lipińskiego214. Stał w tym miejscu 
dwuizbowy, murowany dom pod gontem, długi na 60 łokci i szeroki na łokci 48. Posiadał cztery 
izby, dwa okna od ulicy i dwa od podwórka. Właściciel zajmował jedna izbę, stodołę i oborę, 

                                                             
213 APTM, ZPWTM, sygn. 49/611/0/-/84, k. 25 (kwestionariusz dot. fabryki sukna Matys & Jakubowski). 
214 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Spis ognisk z roku 1849) 
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jedną izbę wynajmował Jan Cyperling i jedną Aleksander Lipiński215. W latach 60. XIX wieku 
nieruchomość przeszła w posiadanie Józefa Fontanny a następnie Emila Runge i Ferdynanda 
Bensch.  

Prawdopodobnie dom frontowy wybudowany został w połowie lat 80. XIX wieku. Z pewnością 
w 1889 r. w głębi działki od strony wschodniej wybudowano parterowy budynek fabryczny 
garbarni skór. Inwestorami byli Emil Runge i Ferdynand Bensch216 do których wówczas 
należała nieruchomość przy ul. Gustownej nr polic. 435. 

Z opisu posesji jaki sporządziła Inspekcja Budowlana Zarządu Miasta w 1938 r. wynika, że był 
to dom mieszkalny, jednopiętrowy, o pow. zabudowy 136 m2. Było w nim 1 mieszkanie 
jednoizbowe, 3 mieszkania dwuizbowe, 2 mieszkania trzyizbowe i jeden lokal handlowo- 
usługowy. Z prawej strony budynku głównego stał drewniany kiosk. W budynku frontowym 
Abram Josek Rolnik zajmował lokal nr 1 a w oficynie prowadził warsztat białoskórniczy. 
Wcześniej był to warsztat garbarski Joska Fischoufa. Mieszkanie pod nr 2 posiadała Estera 
Szeps, a pod nr 3 miał mieszkanie Sz. M. Donner. Od 1928 r. w jednym z lokali mieścił się zakład 
fryzjerski Józefa Jackowskiego. Nieruchomość znajdowała się w posiadaniu Joska Rolnika217.  

Po wojnie w roku 1952 nastąpiło wywłaszczenie południowej części placu nieruchomości w 
celu rozbudowy Zakładów Przemysłu Wełnianego218. Obecnie dom we władaniu osób 
prywatnych. 

 

  

Rysunek budynku garbarni jaki wybudowano w roku 1889 przy ul. Gustownej 52. APŁ, RGP, sygn. 

39/1/0/4/1037.  

 

                                                             
215 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866). 
216 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1037 (O budowie przez Ferdynanda Bentscha i Emila Runge murowanego, 
parterowego domu, murowanej wiaty i murowanej pralni pod numerem 435 przy ulicy Gustownej w mieście 
Tomaszowie). 
217 SRP, Teczka Inspekcji Budowlanej Wydziału Technicznego Zarządu Miasta dot. posesji przy ul. Gustownej 52. 
218 APŁ, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej i Urząd Wojewódzki w Łodzi, sygn. 39/825/0/26/5963 
(Wywłaszczenie nieruchomości przy ul. H. Sawickiej 52 w Tomaszowie Mazowieckim). 
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Plan sytuacyjny z roku 
1889 obrazujący 
zabudowę na placu 
przy ul. Gustownej 52. 
APŁ, RGP, sygn. 
39/1/0/4/1037. 

 

 

  

 

 

 

 Rysunek drewnianego kiosku o wym. 5 m. na 5 
m. wys. 2,5 m należącego do Altera Sztuckiego 
jaki od 1930 r. do 1950 r. stał przy ulicy z 
prawej strony kamienicy Joska Rolnika przy ul. 
Gustownej 52. Powyżej plan sytuacyjny z 1936 
r. przedstawiający usytuowanie kiosku i innych 
zabudowań tej działki. Zbiory SRP. 
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Nr 53 (d. nr polic. 426) Jednopiętowa kamienica Wincentego Śliwińskiego a później 
Handwergerów. 

  

Kamienica przy ul. Konstytucji 3 Maja 53. Widok na elewacje od ulicy i od podwórka. Fot. z 2019 r. 

W połowie XIX wieku stał w tym miejscu dwuizbowy, parterowy, drewniany dom pod gontem 
należący do Macieja Dąbrowskiego219. W latach 60. XIX wieku w domu tym jedną izbę 
zajmował właściciel, a drugą izbę wynajmował Mariannie Knop. Na placu stała też drewniana 
stodoła i obora220. 

Obecnie stojący przy ulicy dom został wybudowany przez Wincentego Śliwińskiego w roku 
1910. On to przy ówczesnej ul. Gustownej nr polic. 426 na placu o powierzchni 1850 m² 
rozpoczyna budowę murowanego, jednopiętrowego budynku mieszkalnego w oparciu o 
projekt inż. architekta Karola Kleibera221. Około roku 1912 Wolf Handwerger222 do tego domu 
dobudował oficynę223. W domu i oficynie było łącznie 28 izb mieszkalnych i 2 sklepy.  

                                                             
219 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Spis ognisk z roku 1849); tamże, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje 
dochodu z domów i budowli, 1866). 
220 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866). 
221 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/10909 (Budowa domu przez W. Śliwińskiego przy ul. Gustownej 426a. (W. Śliwiński 
był też właścicielem nieruchomości przy ul. Zgorzelickiej nr 43) 
222 Wolf Handwerger (1867-1935) był drukarzem, introligatorem i wydawcą tygodnika „Echo Mazowieckie”. 
Posiadał drukarnię przy ul. św. Antoniego 15 (została zlikwidowana po śmierci właściciela). Biogram W. 
Handwergera zob.: K. T. Witczak, Słownik biograficzny Żydów tomaszowskich, Łódź-Tomaszów Mazowiecki 2010, 
s. 110. 
223 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/13806 (Projekt budowy przez Wolfa Handwergera murowanej, piętrowej oficyny 
pod numerem 426 przy ulicy Gustownej w mieście Tomaszowie). 
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Plan sytuacyjny z 1910 r. dotyczący nieruchomości przy ul. Gustownej nr polic. 426a, która wówczas należała do 
Wincentego Śliwińskiego. Literą „a” oznaczono położenie projektowanego do wybudowania piętrowego domu. 
Zbiory APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/10909. 
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Rysunki fasady i rzutu domu przy ul. Gustownej nr polic. 426a na planie budowy opracowanym przez inż. 
architekta Karola Kleibera w 1910 r. na zlecenie Wincentego Śliwinskiego. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/10900. 

W tym samym czasie co Wincenty Śliwiński, na drugiej części placu o nr polic. 426 Bolesława 
Życka buduje parterową, mieszkalną oficynę i budynek gospodarczy224. Projektantem obu 
budynków jest inż. architekt Karol Kleiber. 

                                                             
224 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/11100 (Projekt budowy przez Bolesławę Życką murowanej, parterowej oficyny i 
takiej samej drewutni pod numerem 426 w mieście Tomaszowie). 
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Plan orientacyjny i sytuacyjny z 1910 r. przedstawiający położenie projektowanej do wybudowania mieszkalnej 
oficyny przy ul. Gustownej nr 426 przez Bolesławę Życką. Zbiory APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/11100. 

 

Projekt fasady dwuizbowego domu-oficyny Bolesławy Zyckiej. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/ 4/11100. 

W roku 1922 odnotowano, że nieruchomość przy ul. Gustownej 53 znajdowała się w 
posiadaniu Izaaka Handwergera. Po roku 1925 nieruchomość należała do jego sukcesorów: 
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Wolfs Handwergera i Arona Lichtenstajna225 (zam. ul. św. Antoniego 15). Nieruchomością 
administrował Adolf Kowalski zam. św. Antoniego 82)226. W domu tym między innymi mieszkał 
Majer Dawid Balbin, Abram Balbin, Stanisław Dabrowski, Rachela Balbin. Jeden ze sklepów 
powadził rzeźnik Zelman Grynszpan a Moszek Grynszpan prowadził skup i handel zbożem227.  

Po wojnie w zarządzie miejskim administrowana przez MZBM. 

Nr 54 Dom Józefy Jackowskiej 

Na tym miejscu w roku 1928, kosztem 22 332 zł, Józefa i Jan Jackowscy wybudowali w linii 
zabudowy ulicy murowany, ośmioizbowy z czterema mieszkaniami dom mieszkalny. Budynek 
posadowiony na planie prostokąta o wymiarach 16,8 na 9,4 m. Wysokość kondygnacji 2,8 m. 
Komisyjny odbiór i dopuszczenie do użytkowania nastąpił 7 VIII 1933 r.228 Wtedy też rozebrano 
stojący na tej działce drewniany jednoizbowy dom.  

Nr 55 (d. nr polic. 427) Trzy domy, jeden pod nr 55d drewniany parterowy, dwuizbowy z 1923 
r. wybudowany przez Michała Galińskiego, drugi z 1925 r. wybudowany przez Józefa Wieteskę 
i Edwarda Nizwalda. Trzeci murowany parterowy z 1928 r. wybudowany przez Kazimierza 
Sochę. W roku 1934 Józef i Leokadia Wieteska odkupili od Jadwigi i Władysława Dębców ½ tej 
nieruchomości. 

  

Plan sytuacyjny działki E. Nizwalda przy ul. Gustownej 55a i rysunek fasady oficyny jaka wybudował w 
roku 1927. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
225 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 (Spis właścicieli nieruchomości) 
226 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 (Wykaz właścicieli nieruchomości z 1925 r.). 
227 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/7 (Książka biercza podatku przemysłowego 1937-1938). 
228 SRP, Książka Kontroli Budowlanej nr 11 Ekspozytury Starostwa Brzezińskiego, poz. 260/28, s. 4. 
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Nr 56 Dom Władysława Świnogi wybudowany w 1955 r. 

  

 

Nr 57 Niezabudowany plac ze składem węgla. Teodor Wajs handel węglem. 

Nr 58 (d. ul. Gustowna nr polic 432 a w międzywojniu nr 56/58) Dwupiętrowa, ceglana 
kamienica z oficyną wybudowana w latach 1935/1936. Plac o pow. 1750 m2, szeroki od ulicy 
na 26 m. 

  

Rysunek z projektu elewacji frontowej kamienicy przy ul. Gustownej 58. APTM, Miejska Rada Narodowa i 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: MRN i PMRN), sygn. 
49/213/0/2.10/1706 (Teczka Inspekcji Budowlanej, koperta z opisem nieruchomości przy ul. 11 Listopada 58). 

Prawdopodobnie do połowy XIX wieku był to niezabudowany plac bowiem w spisie właścicieli 
domów z 1849 r. jak i wcześniejszych spisach nie został wykazany. Dopiero w roku 1866 
wykazano, że pod nr polic. 432 stał czteroizbowy, parterowy drewniany dom pod gontem 
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należący do małżonków Eugenii i Franciszka Żytkowskich229. Jednoizbowe mieszkanie 
zajmowała Agnieszka Żytkowska, takie same mieszkania wynajmował murarz Edward 
Żytkowski, murarz Antoni Mleczkowski i wyrobnica Marianna Lasecka230. 

Około roku 1890 nieruchomość znalazła się w posiadaniu małżonków Władysławy i Filipa 
Surgotów. W tym czasie nadal przy ulicy stał drewniany dom pod gontem wybudowany przez 
Żytkowskich. Natomiast w podwórku, od strony wschodniej stała murowana, parterowa 
oficyna wybudowana w roku 1890 przez Filipa Surgota231 . 

  

Plan sytuacyjny z 1890 r. przedstawiający zabudowę placu Filipa Surgota przy ul. Gustownej o nr polic. 432. 
Rosyjską literą „б” oznaczony jest drewniany dom mieszkalny z dachem krytym gontem, a literą „a” parterowa 
oficyna planowana do wybudowania. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1455. 

W roku 1932 jako właścicieli nieruchomości wykazywano nadal Filipa i Władysławę Surgot oraz 
Henryka Wysokiego zam. przy ul. Południowej 15. W następnych latach jako właściciel 
występuje Cecylia Surgot i sukcesorzy Adama Surgota232. We wrześniu 1935 r. Cecylia Surgot 
rozpoczęła budowę jednopiętrowego, częściowo podpiwniczonego wielorodzinnego domu 
mieszkalnego. W trakcie budowy dokonano zmian w projekcie na budynek dwupiętrowy z 
oficyną233. Dom, w którym było 10 mieszkań i jeden sklep oddano do użytkowania 25 lipca 

                                                             
229 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866). 
230 Tamże. 
231 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/1455 (Projekt budowy przez Filipa Surgota murowanej, krytej papą, parterowej 
oficyny mieszkalnej na nieruchomości numer 432 przy ulicy Gustownej w mieście Tomaszowie w powiecie 
brzezińskim). 
232 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-748 (Wykaz właścicieli nieruchomości). 
233 APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1706 (Inspekcja Budowlana). 
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1936 r. W domu frontowym były dwa mieszkania jednoizbowe, pięć mieszkań dwuizbowych, 
dwa mieszkania trzyizbowe i jedno czteroizbowe, natomiast w oficynie jedno mieszkanie 
trzyizbowe i na poddaszu mieszkanie jednoizbowe. W roku 1937 w podwórku wybudowano 
nowy parterowy, murowany budynek mieszkalny w którym były dwa mieszkania dwuizbowe 
(pokój z kuchnią)234 

Budynek murowany z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej, częściowo podpiwniczony, 
trzykondygnacyjny z poddaszem. Nad budynkiem frontowym dach dwuspadowy kryty papą. 

W latach 30. XX wieku Estera Szeps w tym domu prowadziła sklep z tkaninami235. 

Nr 60 (nr polic. 431?) Dom Eweliny Kreklan z 11 izbami mieszkalnymi 

 

Widok od ulicy na dom przy ul. Konstytucji 3 Maja 60. Przed domem zachowała się ręczna pompa przy kopanej 
studni. Fotografia z września 2019 r. 

W połowie XIX wieku nieruchomość należała do sukiennika Pawła Grosmana. Przy ulicy stał 
parterowy, murowany dom 49 na 60 łokci a w podwórku podobna murowana parterowa 
oficyna zajmowana przez właściciela. W domu przy ulicy mieszkania wynajmowali: Ludwik 
Cybard, Marcin wójcik, tkacz Fryderyk Miller, czeladnik sukiennik August Langner236. 

W latach międzywojennych nieruchomość należała do Eweliny Kreklan237. Po wojnie 
nieruchomość administrowana przez Zarząd Miasta.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
234 tamże 
235 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/7 (Książka biercza podatku przemysłowego 1937-1938). 
236 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866). 
237 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 (Spis właścicieli nieruchomości z 1922 r.). 
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Nr 62 (nr polic. 430, nr hip. 287) Jednopiętrowy dom z 1937 r. 

  

Jednopiętrowy dom przy ul. Konstytucji 3 Maja 62. Fotografia z marca 2020 r. 

W połowie XIX wieku nieruchomość o nr polic. 430 należała do sukcesorów Fraima 
Dudkiewicza. Przy ulicy stał drewniany, parterowy, jednoizbowy dom o wymiarach 46 na 60 
łokci. W podwórku drewniana, o konstrukcji słupowej stodoła i obora238.  

W latach międzywojennych plac o pow. 2100 m2 z starym domem mieszkalnym pozostawał 
do 1937 r. w posiadaniu Łukasza Dudkiewicza, a następnie należał do Zenona Dudkiewicza.  

W latach 1937–1938 Zenon Dudkiewicz w podwórku, w miejscu dawnej stodoły wybudował 
nowy, murowany, bez podpiwniczenia, ale z poddaszem, jednopiętrowy dom mieszkalny. 

 

Rysunek z projektu sporządzonego w 1937 r. przedstawiający elewację frontową i przekrój pionowy domu 
Zenona Dudkiewicza przy ul. 11 Listopada 62. 

Jeszcze w roku 1938 przy ulicy stał XIX-wieczny, drewniany, parterowy dom z dwuspadowym 
dachem. W domu tym było sześć izb mieszkalnych. W roku 1950 w wykazie nieruchomości 
wykazano, że drewniany dom przy ul. 11 Listopada nr 62 jest niezdatny do użytku i podlega 
rozbiórce. Prawdopodobnie w połowie lat 50. XX wieku został rozebrany. 

 

                                                             
238 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866). 
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Nr 64/66 (d. nr polic. 429? nr hip. 237) Dawny dom Wojciecha Świnogi.  

 
Widok na fasadę domu Świnogi i Skowrońskiego. Fotografia ze stycznia 2020 r. 

 

W połowie XIX wieku na placu o nr polic. 429 stał drewniany, parterowy, czteroizbowy dom o 
wymiarach 67 na 60 łokci należący do Augusta Kleibera, który zajmował jedną izbę. Pozostałe 
izby wynajmowali: Mikołaj majdał, Filip Bałaban i Salomon Piotrowski. Poza budynkiem 
mieszkalnym stała też drewniana stodoła i chlewik zajmowane przez właściciela239. 

W ewidencji właścicieli nieruchomości za rok 1922 i 1925 odnotowano, że na placu pod nr 
64/66 przy ul. Gustownej stał drewniany dom z dwoma izbami. Należał wówczas do Wojciecha 
Świnogi. Wówczas plac, który miał 2100 m² i rozciągał się do ul. Nowowiejskiej. Od strony ul. 
Nowowiejskiej nosił nr 64. Około roku 1930 W. Świnoga wybudował a właściwie przebudował 
dom stojący przy ulicy poprzez dobudowę budynku murowanego o wym. 13 m na 3,30 m. 
Powstał wówczas budynek częściowo murowany a częściowo drewniany240. Dopiero w latach 
następnych został on znów przebudowany i dobudowano jedno piętro. 

Po 1945 nieruchomość nadal w posiadaniu Wojciecha Świnogi.  

Nr 63/67 (Nowowiejska 41/43) Parterowy budynek mieszkalny przy ul. Konstytucji 3-go Maja 
63 i budynki Fili Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Nowowiejskiej 41/43.  

 
Budynek filii Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Konstytucji 3 Maja 63/67. Fotografia z marca 2020 r. 

                                                             
239 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli, 1866). 
240 SRP, Książka Nadzoru budowlanego nr 11 Ekspozytury Starostwa Brzezińskiego poz. 176/30. 
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 Budynek mieszkalny przy ul. Konstytucji 3 Maja 63. Fotografia z września 2019 r. 

 

Do roku 1925 teren, na którym obecnie znajduje się filia Uniwersytetu Łódzkiego pozostawał 
niezabudowaną działką miejską. Budowę domu szkolnego dla Publicznej Szkoły Powszechnej 
nr 10 rozpoczęto 24 czerwca 1925 r. Według kosztorysu z 14 maja 1925 r. inwestycja miała 
kosztować 118 930 zł. W roku 1925 miasto pod budowę oddało działkę wartą 9 tys. zł, z 
własnych środków budżetowych wyasygnowało na inwestycję 40 tys. zł., z Kuratorium 
uzyskano 10 tys. zł, natomiast 21 tys. zł pochodziło z kredytu udzielonego przez Bank 
Gospodarki Krajowej. Odbiór budynku miał miejsce 4 listopada 1926 r. natomiast 13 listopada 
miało miejsce otwarcie i poświęcenie szkoły241. Po wybudowaniu wykazano, że w piętrowym 
głównym budynku szkoły było 21 izb i 4 izb w mieszkalnym domu parterowym zajmowanym 
przez rodzinę kierownika Jana Piotrowskiego242. Ogrzewanie piecowe, sanitariaty w 
podwórku. Schody i więźba dachowa drewniana. Kierownikiem robót z ramienia inwestora był 
inż. Karol Kleiber, który był też autorem projektu architektonicznego. Głównym wykonawcą 
było Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Edmunda Błaszkowskiego z siedzibą przy ul. 
Pałacowej 7 (następnie ul. P.O.W. 7). W szkole, której nadano numer 10 ulokowano 13 
oddziałów w 18 izbach lekcyjnych. Plac szkolny o pow. 8534 m². Pierwszym kierownikiem 
szkoły został mianowany Jan Piotrowski, dotychczasowy kierownik Szkoły Powszechnej nr 
15243. 

                                                             
241 „Echo Mazowieckie”, nr 33, 20 VIII 1927 r. s. 35; APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-823 (Akta 12a/1926 budowy 
Szkoły Powszechnej przy ul. Gustownej i Nowowiejskiej). 
242 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/95 (Nowe domy, poz. 398 - szkoła przy ul. Nowowiejskiej 41/43); tamże, sygn. 
49/5/0/-/144 (Książka podatku od lokali za 1938/1939 r.). 
243 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-822 (Akta nr 12/1926 dot. szkół powszechnych w Tomaszowie). 
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Budynek przyszłej Publicznej 
Szkoły Powszechnej nr 10 przy 
ul. Nowowiejskiej i Gustownej 
po zamknięciu robót stanu 
surowego i zadaszeniu. 
Fotografia wykonana 
najprawdopodobniej w 
styczniu 1926. Zbiory 
prywatne. 

 

Dom szkolny to budynek jednopiętrowy, na rzucie wydłużonego prostokąta, usytuowany 
ścianą wzdłużną równolegle do ul. Nowowiejskiej a szczytami zwrócony do ul. Grota 
Roweckiego i Konstytucji 3go Maja. Ściany nośne z cegły ceramicznej, gładko otynkowane,  
dach czterospadowy kryty papą. Elewacja od strony ulicy symetryczna, trzynastoosiowa, w osi 
środkowej pozorny, jednoosiowy ryzalit. Pierwotnie na parterze ryzalitu było wejście główne. 
Obecnie przerobione na okno. Budynek mieszkalny to parterowy, murowany z cegły i 
otynkowany dom posadowiony na planie prostokąta z czterospadowym dachem. Usytuowany 
frontowym wejściem do ul. Konstytucji 3-go Maja. Zasiedlony w 1926 r. przez ówczesnego 
kierownika szkoły Jana Piotrowskiego. 
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Rysunki z planu budowy szkoły i domu kierownika sporządzone w 1924 r. przez inż. architekta Karola Kleibera. 
APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1712. 
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Pewną ciekawostką może 
być fakt, że w roku 1933 
planowano dobudowę 
drugiego piętra. Uzyskano 
nawet stosowne 
pozwolenie na rozpoczęcie 
budowy. Jednak finanse 
miasta nie pozwoliły na 
zrealizowanie tego 
zamierzenia. Obok 
pozwolenie na budowę 
wydane przez Urząd 
Wojewódzki w Łodzi. Zbiory 
APTM. 
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Budynek Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Nowowiejskiej. Fotografia z lat 60. XX wieku. 

Nr 68/70 (d. nr polic. 428, nr hip. 327) Wielorodzinny dom mieszkalny.  

 

Nowy dom wielorodzinny przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 68/70. Fotografia ze stycznia 2020 r. 

Dokładnej daty trudno obecnie ustalić, ale pod koniec XIX wieku na placu o pow. 1300 m2 stał 
już 10-izbowy, drewniany dom z mieszkalnym poddaszem należący do Łai i Berka małżonków 
Kroszyńskich244. Na początku lat 20. XX wieku (prawdopodobnie w latach 1920-1922) na tyłach 
tego domu i na sąsiednich placach przy ul. Gustownej ulokowano tabory Centralnej Składnicy 
Amunicji nr 3, która wówczas mieściła się w miejscowości Cygan k. Spały245. 

W roku 1933, po śmierci Berka Kroszyńskiego budynek wyceniono na 4 tys. zł. Poza domem 
frontowym na tej samej działce było pięć drewnianych komórek i drugi niewielki dom 
drewniany246. Pod koniec lat 30. XX wieku wykazywano, że nieruchomość przy ul. Gustownej 
66/70 była współwłasnością Berka Kroszyńskiego, Namy Głowińskiego i Hersza 

                                                             
244 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/-/III-474 i 49/7/0/-/III-748 (Wykaz właścicieli nieruchomości za lata 1922-1925). 
245 W. Jarno, Garnizon Wojska Polskiego w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1918-1939, Łódź 2019, s. 61. 
246 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/429 (Sprawa spadkowa po Ł. i B. małżonkach Kroszyńskich). 
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Różańskiego247. Od strony wschodniej sąsiadowała z nieruchomością Mikołaja Stasiaka, na 
której w podwórku stał drewniany, dwuizbowy parterowy dom mieszkalny. 

Po roku 1945 dom przy ul. 11-go Listopada nr 70 włączono do zasobów komunalnych miasta 
jako mienie opuszczone. Obecnie w tym miejscu znajduje się nowy, trzykondygnacyjny, 
wielorodzinny budynek mieszkalny. 

Nr 78/80. Plac o pow. 1336 m2. Przed wojną niezabudowany. W latach 60. i 70. XX wieku był 
tu skład opału z niewielkim drewnianym budynkiem kantoru. Skład prowadzony przez 
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Opałem w Łodzi, ul. Nowotki 247 (dziś ul Pomorska). 
Obecnie nieruchomość zabudowana nowym murowanym, jednopiętrowym budynkiem 
mieszkalno-usługowym (restauracja „Się je je”). 

 

Restauracja „Się je je” przy ul. Konstytucji 3 Maja 80. Fot. Google Maps z czerwca 2017 r. 
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247 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/645 (Wykaz posiadających nieruchomości z lat 1937-1939).  


