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1. Rozwój infrastruktury miejskiej.
Po roku 1871 N iem cy przeżywały okres przyspieszonej urbaniza

cji, co przejawiało się w koncentracji przemysłu i handlu oraz napływie 
ludności wiejskiej do miast. Powodowało to konieczność unowocześnia
nia infrastruktury miejskiej, budowy wodociągów i kanalizacji, urządzeń 
gazowych i elektrycznych, a także komunikacji i m ieszkań. W procesie 
tym uczestniczyły, chociaż z pewnym  opóźnieniem , także miasta powia
tu strzeleckiego.

Jeszcze w początkach XIX wieku ulice S trzelec oświetlone były 
skąpo latarniami naftowymi. Więcej św iatła otrzym ało to miasto po zało
żeniu pierwszych instalacji elektrycznych. Warunki ku temu stworzył nie
jaki Gotthard, który nad Jeziorem  Dolnym  prowadził dobrze prosperującą 
garbarnię, stale pow iększaną dzięki dostawom  skóry dla wojska. W roku 
1897 na jego gruncie zbudowany został agregat prądotwórczy, przy po
mocy którego zaczął on oświetlać swój zakład oraz jego otoczenie.1

W marcu tegoż roku magistrat przeprowadził z nim rozmowy na 
temat rozszerzenia tej sieci oświetleniowej na obszar całego miasta, nato
miast miesiąc później Zgrom adzenie Deputow anych podjęło uchwałę, 
która zobowiązała Gottharda do przeniesienia św iatła elektrycznego na

1 C. Treu, G eschichte der Stadt Friedeberg in der Neum ark und des Landes Friede
berg, Friedeberg 1909, s. 608.
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miasto.2 N atom iast 10 listopada 1897 r. prasa doniosła: D zisiaj w Strzel
cach Krajeńskich został uruchomiony duży agregat elektryczny. Główne 
ulice, ja k  również podłączone dom y kupców i rzemieślników promieniują  
nowoczesnym św iatłem .3

Lam py łukowe najpierw  założone zostały przy now ym  dworcu 
kolejowym, następnie na głównych ulicach wzdłuż rynku. Boczne ulice 
nadal miały być oświetlane latarniami naftowym i. W ciągu kilku następ
nych lat św iatło elektryczne doprow adzone zostało do 240 domów, w 
których łącznie założono 1000 żarówek. Pobór energii zwiększył się do 
tego stopnia, że wspomniany agregat okazał się za słaby.

Początkowo spodziewano się szybkiego dostarczenia prądu z Elek
trowni Okręgowej, ale gdy to nie nastąpiło, Strzelce zdecydow ały się na 
budowę własnej elektrowni. W  roku 1910 na grząskim  podłożu obok 
m łyna wykonany został mocny, betonowy fundament, na którym  wznie
siony został 45-m etrowy komin, a także m asyw na hala z pomieszczeniem 
na węgiel i dom m ieszkalny dla kierow nika przedsiębiorstwa. Jako ma
szyny napędowe wykorzystane zostały 2 lokom obile (100 i 170 kW) i 
jedna turbina (o wydajności 10 kW ). Ponadto w ykorzystano baterię aku
m ulatorów o pojemności 648 A h.Turbina urucham iana była siłą wody 
przepływającej z Jeziora G órnego do Dolnego. O ba jeziora zróżnicowane 
są poziomem lustra wody. Prąd stały był oddawany według system u 2 x 
110 volt. Po uruchom ieniu tej elektrowni w mieście odnotow ano 1000 
odbiorców prądu na światło i 80 na siłę. Stopniow o w lampy elektryczne 
wyposażane były ulice boczne i ta, która biegnie wzdłuż murów. Ogólny 
koszt tej inwestycji, wyceniony na 110 tys. marek, pokryty został z zacią
gniętego kredytu.

Tego samego roku w nowom archijskiej prasie ukazała się następu
jąca informacja: Powstała Spółka Akcyjna, która zajm uje się budową 
elektrowni okręgowej, która ma zaopatrzyć w prąd  elektryczny następu
jące  powiaty: Choszczno, Pyrzyce, M yślibórz, Strzelce Krajeńskie i ob
szary przyległe .4 W  związku z tym  już  3 lutego 1910 r. w sali posiedzeń 
odbyło się zebranie z udziałem  członków  m agistratu, deputowanych i 
członków zainteresow anych organizacji, podczas którego inżynier dy-

2 Neumarkische Zeitung, 1897 nr 57 i nr 89.
’ Tamże, 1897 nr 216.
4 Tamże, 1910 nr 32.
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plom owany S ch iffm ann  w ygłosił referat na  tem at tej elektrowni. Po do
prowadzeniu prądu e lek trycznego  spoza m iasta, pom ieszczenia lokalnej 
elektrowni m iały  zostać zam ienione na m agazyny, a po I wojnie świato
wej uruchom iono tam  św ietlicę dla młodzieży.

Także m ieszkańcy  D ob iegn iew a nie czekali na doprowadzenie 
prądu z zew nątrz, lecz, zachęceni przykładem  Strzelec, również oni skło

nili swój M agistra t do  zaw arcia w  roku 1897 układu z m łynarzem Sarto- 
riusem na w ytw arzan ie i dostarczanie prądu elektrycznego. Za jedną kilo- 
watogodzinę m iał on o trzym yw ać od m iasta 60 fenigów. Z upływem cza
su również i tutaj nasilać  się zaczęło  zjaw isko niedoboru energii elek
trycznej, k tóre p o w odow ane było  przez w ym uszanie coraz to nowych 
podłączeń. M nożyły  się  w ięc skargi użytkow ników  na wspomnianego 
młynarza, k tórem u zarzucano , że n ie w yw iązuje się z zawartego kontrak
tu.5 W tej sy tuacji M agistrat postanow ił w ystąpić przeciw ko niemu do 
sądu, ale rozpraw a obnaży ła  tylko całą złożoność zaistniałej sytuacji. Na 
domiar złego ag regat p rądotw órczy  S artoriusa spalił się wraz z młynem, a 
miasto z dniem  13 w rześn ia  1906 r. w róciło  do naftowego oświetlenia 

ulic.
Jednocześn ie w szczęto  działania, zm ierzające do zbudowania elek

trowni m iejskiej. N a specja lnym  posiedzeniu  Rady M iejskiej, odbytym 
24 czerw ca J 906 r., zosta ł zatw ierdzony  w niosek magistratu dotyczący 
elektrowni, k tórej kosz to rys opiew ał na sum ę 92 tys. m arek.6 Dla pokrycia 
tych kosztów  zaciągn ię to  pożyczkę w m iejscow ej Kasie Oszczędnościo
wej.

Do budow y elek trow ni przystąpiła firm a Herm ann Page z Chem 
nitz, która m iała za  to o trzym ać 79 tys. m arek. D o tego trzeba jeszcze 
doliczyć 6 tys. m arek  na  w ykup starej instalacji elektrycznej, 5 tys. na 
opłacenie robót w stępnych  i 2 tys. na fundusz rezerw ow y.7 Tempo realiza
cji m usiało być bardzo duże, jeże li ju ż  30 sierpnia 1906 r. w lokalu K. 
Scheusnera św ię tow ano  ukończenie budow y stanu surow ego.8 Urucho
mienie elektrow ni nastąp iło  w początkach następnego roku. W  roku 1907

5 Tamże. 1905 r. nr 68.
* Tamże, 1906 r. nr 66.
7 Tamże, 1906 r. nr 147.
1 Tamże, 1906 r. nr 207.
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osiągnęła ona dodatni wynik finansowy. Z  jej sieci korzystało wtedy 130 
użytkowników .9

W D rezdenku  pierwsze uliczne latarnie naftowe założone zostały 
na Starym Rynku. Pieniądze na ten cel (200 talarów) ofiarowało Towarzy
stwo Ubezpieczeń od Ognia w Achen i M onachium . Po raz pierwszy za
śmieciły one 1 lutego 1842 r., a ich eksploatacja przez jakiś' czas finanso
wana była z dobrowolnych składek m ieszkańców  miasta. Stopniow o licz
ba latarń była zwiększana, a finansowanie os'wietlenia przejął w końcu 
magistrat.

Drezdenko zrezygnowało na razie z energii elektrycznej, a dla ce
lów oświetleniowych i opałowych postanow iono wykorzystać gaz wy
twarzany z węgla. W związku z tym pod koniec XIX w. przystąpiono tam 
do budowy urządzeń gazowniczych. Gazownię zlokalizowano przy dzi
siejszej ul. Kościuszki (Richtstrasse), w miejscu zajm owanym  dotąd przez 
dwa wiatraki. Została ona oddana do użytku w roku 1901. W  tym też 
czasie latarnie naftowe zostały zastąpione przez gazowe. Dotyczy to rów
nież drogi, łączącej Drezdenko z dworcem  kolejowym w N owym  Drez
denku, która również była ośw ietlana latarniami naftowym i. Jednakże 
założenie 15 lamp gazowych w samym N ow ym  Drezdenku przeciągało 
się do wiosny roku 1906.10 Elektryfikacji D rezdenko doczekało się w 
pierwszych latach powojennych.

W roku 1897 władze miejskie w Drezdenku przystąpiły do budowy 
nowoczesnej na owe czasy rzeźni, lokalizując ją  na parceli, przylegającej 
do obszaru wytyczonego dla gazow ni.11 Na te inwestycje zaciągnięte zo
stały pożyczki: 40 tys. marek z Nowom archijskiego Funduszu W spiera
nia Miast i 80 tys. z M iejskiej Kasy Oszczędności. Pierwsza obciążona 
została odsetkami w wysokości 3,5%, druga zaś 3,6% przy rocznej amor
tyzacji 1,6 tys. marek. Cementu na budowę dostarczyli miejscowi kupcy: 
Arnold i Pfeiffer, natomiast wypalana cegła wagonami była przesyłana z 
Witnicy. Dostawcą wapna była Firm a Ladisch.

Na posiedzeniu deputowanych miasta, które odbyło się 14 czerw
ca 1906, zapadła decyzja w sprawie w ybudow ania w Drezdenku w odocią
gów i kanalizacji. W ykonanie robót z tym związanych powierzono firmie 
Schevena z Dusseldorfu, która miała je  ukończyć do 1 lipca 1907 r. Prze

9 Tamże, 1908 r. nr 59.
10 Tamże. 1905 r. nr 18.
" Tamże, 1897 r. nr 97.
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ciągnęły się jednak do końca tego roku i pochłonęły 640 tys. m arek.12 45- 
metrowa wieża ciśnień, do której woda pom powana była ze studni głębi
nowych, zbudowana została w sąsiedztwie gazowni. Tym samym Drez
denko wyprzedziło pozostałe miasta pow iatu w budowie nowoczesnej 
infrastruktury.

W S trzelcach  kanalizacja i wodociągi były budowane w okresie 
międzywojennym, natomiast instalacje gazowe po I wojnie s'wiatowej, 
choć zastanawiano się nad taką inwestycją już  znacznie wcześniej. Już dr 
Heyder, burmistrz Strzelec, na początku XX wieku myślał o założeniu w 
mieście sieci kanalizacyjnej, w związku z czym postarał się o potrzebną 
dokumentację techniczną i kosztorysow ą. Jednak wysokość kosztów  
wywołała opór mieszkańców i wpłynęła na odroczenie terminu rozpoczę
cia budowy o całe dziesięciolecie.I?

Budowa wodociągów i kanalizacji była także omawiana na posie
dzeniu rady w Dobiegniewie, które odbyło się 4 stycznia 1910 r. Przedło
żony tam kosztorys opiewał na 150 tys. marek, ale również w tym mieście 
rozpoczęcie budowy zostało odroczone.14

2. Rozwój przestrzenny miast.
W XIX wieku ludność Strzelec powiększyła się ponad 2-krotnie, 

natomiast Drezdenka i Dobiegniewa prawie 3-krotnie. Obrazuje to poniż
sza tabela.15

L iczba L udnośc i m ie jsk iej w pow iec ie  strze leck im  w latach 
1800-1905.

Miasto Liczba mieszkańców w latach

1800 1850 1895 1905

Strzelce Kraj. 2.500 5.000 6.400 5.500

Drezdenko 2.200 3.900 5.900 6.361

Dobiegniew 1.700 3.900 4.700 4.604

Razem: 6 .400 12.800 17.000 16.465

I: Tamże, 1906 r. nr 138.
15 C. Treu, op. cit., s. 563.
11 Neumärkische Zeitung  1906 r. nr 40. 
15 Tamże, 1906 r. nr 40.
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Tempo rozwoju poszczególnych miast uzależnione było od roz
woju zaplecza wiejskiego i wzrostu produkcji rolnej, jak  również od uczest
nictwa w rozwijającym  się rynku ponadregionalnym  i międzynarodowym. 
Przodowało w tym D rezdenko , które w 1894 roku w chłonęło pobliską 
Chyżę, która dotąd była odrębną gm iną wiejską.

W tym czasie interesujące nas m iasta wyszły daleko poza obszar 
zajmowany w średniowieczu. Przestrzenną rozbudow ę S trzelec w kierun
ku południowym  i północnym um ożliw iły w yłom y w m urach obronnych, 
których w roku 1888 dokonano na przedłużeniu ulic: Targowej (M arkt
strasse) i Sienkiewicza (Turmstrasse). Przy ulicach wytyczonych w kie
runku południowym  zbudowano gm ach Szkoły Ludowej, Fabrykę Filcu, 
Zakład M leczarski, budynki Starostwa Powiatowego (Landratsam t) i Po
wiatowej Kasy Oszczędności, a także okazały gm ach Sem inarium  Na
uczycielskiego. Powstało tam również kilkadziesiąt domów mieszkalnych.

Przy ul. Gorzowskiej (Landsbergerstrasse) w roku 1910 rozebrano 
piętrowy Przytułek św. Jerzego, zbudow any w XVIII w., a pozostały po 
nim plac, przyłączono do cm entarza, a który później został zamieniony 
na park. Jeden z anonimowych m ieszczan ufundował tam piękną bramę 
wejściow ą i odnowił ogrodzenie. Tym sam ym  m iasto zyskało obiekt wy
poczynkowy. Po roku 1872 z użytkow ania w yłączono także cm entarz 
znajdujący się obok Przytułku św. Gertrudy, który pod koniec lat osiem
dziesiątych przekształcony został w ogród dla pensjonariuszy. Nowy, 36- 
morgowy cm entarz założony został w roku 1881 przy drodze do Wielisła- 
wic. W  roku 1901 panna Schultz, osoba w ielce zaangażow ana w działal
ność charytatywną, ufundował tam kostnicę.

Wały i drogi nad jezioram i obsadzone zostały drzewam i, a przy 
dawnej szopie dla koni wojskowych, po ścięciu sześciu dużych topoli, 
powstał Plac W olności (Keiser W ilhelm  Platz). Z  inicjatywy Zrzeszenia 
Upiększania M iasta poszerzona została droga biegnąca pom iędzy oby
dwom a jezioram i. W  transporcie potrzebnego do tego żwiru dużej pomo
cy udzielił m agistrat oraz niektórzy właściciele majątków ziemskich. Obok 
rozebranej bramy gorzowskiej stanął budynek poczty, zbudow any z czer
wonej, licowanej cegły, który spłonął pod koniec ostatniej wojny. Ocala
ły tylko mury, które wykorzystano przy budow ie obiektu handlowego.

Od roku 1775 ratusz strzelecki mieścił się w prostym , piętrowym 
domku konstrukcji szkieletowej, który wzniesiony został dla kwaterują
cego tutaj generała Alvenslebena, a następnie w ykupiony przez magi'
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strat. Do roku 1870 był on użytkowany wspólnie z miejscowym sądem. 
Po przeniesieniu obydwóch instytucji do budynków zastępczych został 
rozebrany. To sam o uczyniono ze starym, przylegającym  do Rynku bu
dynkiem, a także aresztem, który znajdował się w jego podw órku.16 W  ten 
sposób uzyskano miejsce na budowę nowego ratusza, który zachował się 
do naszych czasów.

W ymagana dokum entacja techniczna została wykonana w roku 
1869 przez inżyniera Koehlera we Frankfurcie nad Odrą, jednakże sama 
budowa rozpoczęła się z kilkuletnim opóźnieniem , spowodowanym wy
buchem wojny francusko-pruskiej. Pierwotny plan zm odyfikowany zo
stał przez mistrza m urarskiego i zarazem  cieślę, Asm uda Schultza. Zrezy
gnowano z nieco wysuniętej ku przodowi wieży, a także z neogotyckich 
form zdobniczych, przede wszystkim  z ostrych łuków. Potrzebną do bu
dowy cegłę przywieziono z cegielni miejskiej w Brzozie (Birkholz). G ra
nitowe bloki zostały z m urów obronnych, których część została wtedy 
rozebrana. W m urowanie kam ienia węgielnego miało miejsce 3 maja 1872 
r. Dokonał tego burm istrz C. Treu, który wypowiedział przy tym następu

jące słowa:
Boże błogosław temu domowi!
I  wszystkiemu co w  nim się urodzi,
To prow adzi do m ęstwa i wierności,
D o godnych, wartościowych czynów !'1

W kamieniu węgielnym um ieszczono ostatnie sprawozdania admi
nistracyjne, egzem plarz historii miasta i powiatu napisanej przez burmi
strza C. Treua, a także wykaz miejskich korporacji oraz kilka srebrnych 
monet. W stanie surowym budynek został ukończony 29 lipca 1872 r. W 
sierpniu następnego roku władze adm inistracyjne miasta przeniosły się 
do nowego budynku. M iał on 2 piętra, duże, półkoliście zakończone 
okna. W części piwnicznej znajdowała się gospoda. W  następnych latach 
zlikwidowana została ona stopniowo przez rozrastającą się administrację. 
W kondygnacji parterowej znajdował się w jazd na działkę zajmowaną 
przez ten budynek oraz następujące pom ieszczenia biurowe: z przodu 
kancelaria, sala posiedzeń zarządu m iejskiego i pokój służbowy burm i
strza, który ozdobiony był portretem  Fryderyka W ielkiego. Na pierwsze

16 C. Treu, op. cit., s. 616.
17 Tamże. s. 617.
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piętro prowadziła szeroka klatka schodowa, którą rozjaśniało górne świa
tło. Znajdowały się tam nowocześnie wyposażone pom ieszczenia Kasy 
M iejskiej, Oddziału Podatkowego i Kasy O szczędnościowej. Z  przodu 
znajdowała się sala zebrań z pięciom a dużym i oknam i. W  najwyższej 
kondygnacji mieściły się pom ieszczenia do przechow yw ania archiwa
liów miejskich, a także areszt, m ieszkanie dla w achm istrza policyjnego 
oraz inne pom ieszczenia służbowe.

Bryła ratusza nie została jednak w łaściw ie wkom ponowana w ów
czesny pejzaż miasta, głównie z powodu braku wysokiego dachu. Opisa
ny budynek ratusza, w niemal niezm ienionym  kształcie, zachował się do 
naszych czasów.

Położone w pradolinie N oteci Drezdenko miało ograniczone moż
liwości przestrzennego rozwoju. P iaszczystą wyspę, na której zostało zbu
dowane, otaczają grząskie obszary, które w ym agały budow ania grobli 
komunikacyjnych. Od czasów nowożytnych rozwój tego m iasta odbywał 
się głównie przez zagęszczenie zabudowy najstarszej jego części.

Pod koniec wieku XIX zabudowy doczekała się zachodnia część 
obszaru leżącego w ramionach Starej i Leniwej Noteci. W ytyczono tam 
nowe ulice, mianowicie: Pom orską (Roedelstrasse), Szkolną (Brenken- 
hoffstrasse), Reymonta (Henkestrasse). W  roku 1902 przy Placu Kościel
nym zakończono budowę najokazalszego w powiecie kościoła ewange
lickiego. Naprzeciw  niego stanął w 1904 r. największy w mieście gmach 
szkolny z salą gimnastyczną. W cześniej zbudowano tam plebanię (1842 
r.), przytułek dla starców (1845 r.) i przytułek dla sierot (1883 r.), Przy 
wymienionych ulicach rozpoczęła się budowa domów mieszkalnych róż
nej wielkości, w tym również typu willowego.

Ta nowa część miasta zbudow ana została na tzw. „wyspie” (wer
der). Podłączenie jej do wodociągu miejskiego, kanalizacji i sieci gazo
wej nie nastręczało większych trudności. W ielce kłopotliwe i kosztowne 
okazało się jej powiązanie z siecią drogow ą starego miasta. W ąskim gar
dłem okazała się uliczka Szkolna (Schulgasse), która m iała zaledwie 4 
metry szerokości. Setki ludzi chodziło tędy do kościoła. Nasilał się także 
ruch wozów konnych i pojawiać się zaczęły pierwsze sam ochody i moto
cykle. Stwarzało to duże zagrożenie, szczególnie dla dzieci, które tędy 
chodziły do szkoły. Gdy jednocześnie wjechały w nią z przeciwnych kie
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runków dwa pojazdy, jeden z nich musiał się wycofać, z braku możliwości 
wyminięcia się,

W tej sytuacji m agistrat zdecydow ał się na poszerzenie tej uliczki 
i wydłużenie jej aż do nowej szkoły.18 Realizacja tego zamierzenia wyma
gała rozbiórki 5 dom ów  m ieszkalnych oraz przynależnych do nich obiek
tów gospodarczych. N a pokrycie kosztów  z tym związanych w budżecie 
miasta zarezerw ow ano 100 tys. marek. Początek został zrobiony przed 
wybuchem 1 w ojny św iatow ej. D rogą w yw łaszczenia pozyskano wtedy 
dom przy ul. W iejskiej (H interstrasse 14). Po jego rozbiórce powstało 
bezpośrednie dojście ze Starego Rynku do nowej szkoły. Poprzednio pra
wie cała m łodzież uczęszczała do niego drogą okrężną, pokonując ul. 
Wiejską i Plac Kościelny. W tedy też przy ul. W iejskiej otworzyła się m oż
liwość wykupienia następnej działki, która była w łasnością wdowy Her- 
mannowej. Po I w ojnie św iatow ej zbudow ano tu Łaźnię Miejską, która 
niedawno została przebudow ana na prywatny dom mieszkalny ze skle
pem na parterze.

W spraw ie wykupu kolejnego dom u, którego właścicielką była 
wdowa o połsko brzm iącym  nazwisku Saroschewsky, trzeba było pertrak
tować kilka lat. Jego rozbiórka była konieczna dla doprowadzenia posze
rzonej drogi aż do now ego gmachu szkolnego. D o całkowitego zrealizo
wania om awianego przedsięw zięcia potrzebna była ugoda z kupcem F. 
Jeske, właścicielem dom u położonego u zbiegu ulic: Krakowskiej (M it
telstrasse) i Szkolnej. U dało się go skłonić do wyrażenia zgody na odwró
cenie jego domu ścianą szczytow ą do Starego Rynku, a także na uszczu
plenie parteru dla zbudow ania podcienia o długości 14 metrów, pod któ
rym miał przechodzić początkow y odcinek lewego chodnika ul. Szkol
nej. Za odstąpienie części działki otrzym ał od m agistratu 10 tys. marek. 
Kasa miejska pokryła też koszty przebudowy tego domu i przekwatero
wania 4 rodzin. Trzeba przyznać, że przebudowany dom kupca Jeske zo
stał dobrze w kom ponow any w zachodnią pierzeję Starego Rynku.

W ten sposób obecna ul. Szkolna została w ydłużona i poszerzona 
do 11 metrów, a więc praw ie 3-krotnie. Przed oczym a przechodnia, idące
go od Starego Rynku, roztacza się teraz widok na stary drzewostan, za 
którym wznosi się budynek Liceum  M edycznego. W cześniej mieściły się

Df A.: Wie aus der Schulgasse in Driesen die Schulstraße geworden ist, Heimatkalen
der für den Kreis Friedeberg Nm. R. 14 1929 s. 46-48.
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w nim kolejno: przytułek dla starców, Urząd Wodny, Powiatow y Urząd 
Bezpieczeństwa Publicznego i Rejon Lasów  Państwowych.

Po likwidacji twierdzy w 1768 r. m iasto rozbudow yw ało się rów
nież w kierunku wschodnim. Na jednym  z zachowanych fragmentów szań
ców, w cieniu liściastego starodrzewia, powstała restauracja i kręgielnia, 
natom iast przy drodze do m ajątku ziem skiego Hełm zbudow ano korty 
tenisowe. N a obrzeżach Placu W olności (Festungsplatz) pow stały domy 
mieszkalne różnej w ielkości, a także prow adzona była Szkoła Średnia 
(M ittelschule). Rozbudowa tej części m iasta w yw ołała potrzebę poprawy 
drożności ul. M arszałkowskiej, co nastąpiło przez poszerzenie i wybru
kowanie ul. Zamkowej (Bism arkstrasse). W  tym  okresie nasiliła się rozbu
dowa południowej części miasta. Za Starą Notecią, kosztem  budynków 
gospodarczych, zabudowana była ulica Pierwszej Brygady (Anspacher- 
strasse) i ulice prostopadłe do niej.

Przy ul. Józefa Piłsudskiego (Schwerinerstrasse) pow stał wtedy 
kompleks budynków szpitalnych oraz kilkanaście budynków mieszkal
nych. Natom iast przy ulicy M ickiewicza (Jahnstrasse) w ytyczono boisko 
sportowe, które z upływem  lat przekształcane było w stadion miejski. 
Komunikacja z główną częścią miasta, która początkowo odbyw ała się z 
wykorzystaniem starego mostu drewnianego, funkcjonującego obok XVII- 
wiecznej twierdzy, teraz już  nie wystarczyła.

Decyzją magistratu i przy aktywnym  udziale m ieszkańców zachod
niej części miasta na Starej Noteci, obok Domu Solnego, w roku 1820 
zbudowany został drugi most. Fakt ten wywołał ostry sprzeciw  mieszkań
ców wschodniej części miasta, którzy uważali, że dotychczasow y most 
wystarczy. Zwrócili się więc do w ładz zwierzchnich we Frankfurcie nad 
Odrą z żądaniem anulowania wspom nianej decyzji. O trzym ali nawet od
powiedź pozytywną, ale zanim ona nadeszła, most był już  gotowy.

W  om awianym  okresie nowych parcel pod budow nictwo domów 
mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej zaczęto szukać na pół
noc od Leniwej Noteci, głównie w zdłuż ul. N iepodległości (Vordammer- 
strasse). Swoją siedzibę w ybudowało tam  Bractw o Kurkowe. Wykonawcą 
wszystkich robót było Przedsiębiorstw o Budow lane Giinthera. Wzniesio
ny tam budynek miał 5 pokoi restauracyjnych oraz salkę zebrań. Obok 
zbudowano strzelnicę długości 178 m etrów .19 Obiekt ten został wydzier-

19 Neumärkische Zeitung, 1911 nr 43.
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żawiony pryw atnem u restauratorow i, który od strony północnej dobudo
wał dużą sa lę. P o  d rugiej stron ie ulicy, ja k  ju ż  wiemy, zlokalizowane 
zostały zakłady m iejskie: gazow nia, w odociągi i rzeźnia.

W  pierw szych  latach XX w ieku w ielkie roboty ziemne i budowla
ne prow adzone były  w  N ow ym  D rezdenku, które w tym czasie było sie
dzibą gm iny w ie jsk ie j.20 W e w rześniu 1908 r. rozpoczęto tam duże roboty 
ziemne, zw iązane z budow ą nowej drogi do dzisiejszego Zagórza, która 
została w ytyczona pod toram i przechodzącej tędy Kolei W schodniej. Stara 
droga biegła przez to ry  po lewej stronie. D w a lata później prasa informo
wała: Robota p rzy  w iadukcie  kolejow ym  dobiegła końca, a ruch do Zagó
rza odbyw a się  ju ż  p o  now ej drodze. F irm a R. Langego musiała wywieźć 
wielkie ilości ziem i, która  p o  części w ykorzystana została na podwyższe
nie terenu, na którym  m a b yć  zbudow any kościół. W miejscu starej remizy, 
która zostanie rozebrana , budow niczy H. G ladisch wybuduje dom gm in

ny.2'
W spom niana w yżej inw estycja stw orzyła nowe m ożliwości dla 

przestrzennej rozbudow y  tej wsi, tym  bardziej, że przy tej nowej drodze 
powstała fabryka ceg ły  w apiennej.

Do budow y  dom ów  w N ow ym  D rezdenku przystąpiła także ad
m inistracja ko le jow a. P ierw szy , 4 -rodzinny  dom  stanął koło parku dwor
cowego, nas tępn ie  za ś  na parceli w ykupionej od F. Zippela. Domki je d 
norodzinne zaczę li także budow ać robotn icy  m iejscow ej fabryki.22 W 
związku z tym  w  la tach  1900-1905 liczba m ieszkańców  zwiększyła się 
tam o 23 %.

M iędzy D rezdenk iem  i N ow ym  D rezdenkiem  nasilał się ruch lu
dzi, sp ieszących do  p racy  i różnych szkół, a także korzystających z usług 
kolei. D roga ta staw ała  się też u lubioną prom enadą dla szukających od
prężenia i w ypoczynku. W  roku 1906 doczekała się ona krytycznej oceny 
ze strony prasy, k tóra zw róciła uw agę na je j nierów ną nawierzchnię, która 
jest skąpo p osypyw ana żw irem . D om agano się rów nież naprawy chodni
ków, które zna jdu ją  się koło Fabryki Fajansów , a także częstszego czysz
czenia całej je z d n i.23 W  roku J910  F irm a K ohlersa z Brem y wystąpiła z 
ofertą zbudow ania m iędzy D rezdenkiem  i N ow ym  Drezdenkiem elektrycz

*  Tamże. 1908 r. nr 220.
Tamże. 1910 r. nr 169.

~ Tamże. 1906 r. nr II.
Tamże, J 906 nr 31.
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nej kolei bez ziemnego toru jezdnego  i z nawierzchną siecią jezdną}*  Jej 
generalny przedstawiciel, inżynier Bauer, przybył do D rezdenka i wygło
sił wykład na ten temat, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz 
obydwóch zainteresowanych jednostek adm inistracyjnych, a także oso
by prywatne. Przejazd jednej osoby miał kosztować 20 fenigów, nato
miast robotnicy i uczniowie mieli korzystać ze zniżkowych kart abona
mentowych. W spom niany trolejbus miał jeździć przede wszystkim  do 20 
pociągów osobowych, które w ciągu doby zatrzym ywały się w Nowym 
Drezdenku. Do realizacji tej oferty jednak nie doszło.

W drugiej połowie XVIII wieku główne ulice i place Drezdenka 
miały już  nawierzchnię wyłożoną kam ieniam i polnymi. Z  upływem lat 
ulegała ona różnym deform acjom  i m usiała być przekładana. W  roku 1840 
wykonanie tej czynności zlecono brukarzowi z Dobiegniewa, niejakiemu 
Vossowi, płacąc mu za to 22,5 srebrnego grosza od kwadratowej ruty.25

Po 40 latach wym agała ona ponownej renowacji, o czym  informu
je  ówczesny burmistrz Drezdenka. Tym razem  w ykonanie tej pracy po
wierzono firm ie Strehla z Gorzowa, która za ułożenie 1 m etra kwadrato
wego bruku otrzym ała 2,7 marki, natom iast za ułożenie bruku z kamieni 
nie okrągłych - tylko 60 fenigów.26 W roku 1880 nowe bruki wykonane 
zostały na Starym Rynku (Alter M arkt) oraz na ulicach Kościuszki (Richt
straBe) i Krakowskiej(M ittelstraBe). W następnym  roku ukończony został 
Nowy Rynek (Neuer Markt) oraz ulice: Szeroka (Breite StraBe), Warszaw
ska (MarktstraBe) oraz część Poniatowskiego (HolsenstraBe). Przy tej oka
zji Nowy Rynek podwyższony został o dodatkową warstwę piasku, dzięki 
czemu uzyskano lepszy spływ wody deszczow ej.27

Na ulicy Kościuszki przystąpiono do budowy chodników, których 
dotąd nie było. Z tego powodu od właścicieli posesji zażądano usunięcia 
law, które ustawione były przed frontem  domów. W ywołało to u nich 
niezadowolenie, ponieważ w ysiadywanie na nich w godzinach wolnych 
od pracy stało się już  nawykiem. W  następnych latach budową chodni
ków objęto pozostałe ulice. W roku 1910 r. trotuary ułożone zostały po 4 
bokach N ow ego Rynku. Na ul. Chrobrego (Festungstrasse), z powodu

24 Tamże, 1910 r. nr 55.
25 A. Reckling, Geschichte der Stadt D riesen , Archiv der „Brandenburgia” G e s e l l s c h a f t  

für Heim atkunde der Provinz Brandenburg zu Berlin. T. 4, Berlin 1898, s. 55.
26 Tamże, s. 69.
27 Neumärkische Zeitung, 1881 nr 86.
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zakładania chodników , w iosną 1911 r., usunięto rosnące tam stare drzewa. 
Po ukończeniu robót zostały tu zasadzone lipy, które zachowały się do 
naszych czasów .28

Połow ą kosz tów  założenia i u trzym ania chodników  obciążono 
właścicieli domów. W yw ołało to sprzeciw  Zrzeszenia W łaścicieli Domów, 
które w ystąpiło z protestem  do w ładz zw ierzchnich we Frankfurcie nad 
Odrą. W  petycji je j autorzy napisali, że m iasto zadłuża się w celu finanso
wania w ielkich robót inw estycyjnych. W spom nieli również, że budowa 
wodociągów oraz kanalizacji pochłonęła 650 tys. marek, a na poszerze
nie i przedłużenie ul. Szkolnej zarezerw ow ano 100 tys. marek. W konklu
zji domagali się rezygnacji z działań, które prowadzą do zadłużenia mia
sta i nadm iernego obciążenia podatkam i posiadaczy domów.29

W m inionych w iekach na placach i ulicach Drezdenka wybudo
wane zostały liczne studnie i pompy. Po zbudow aniu wodociągów i uru
chomieniu jednego  kranu na Starym  Rynku m agistrat zarządził ich likwi
dację, m otyw ując to w zględam i zdrow otnym i. W  odpowiedzi na to Zrze
szenie W łaścicieli D om ów  w lipcu 1908 r. stw ierdziło, że pogodzi się z 
tym, jeżeli - w zorem  S tarego Rynku - w różnych punktach miasta założo
ne zostaną krany u liczne.30 O pór w yw ołało także zarządzenie w sprawie 
podwórkowych klozetów , które po zbudow aniu kanalizacji ulec miały 
likwidacji. Z  tego pow odu duża liczba w łaścicieli domów ukarana zosta
ła 3-m arkowym i m andatam i.31

Na N ow ym  Rynku, przed hotelem  (obecnie Miejski Dom Kultury) 
przy zakładaniu rur odkryte zostało podziem ne przejście, którego podło
ga wyłożona była kam ieniam i polnym i, natom iast ściany wymurowane 
cegłami dużego form atu. Po raz drugi odkryto jego  fragment przed do
mem kupca Spude. W iele przem aw ia za tym, iż było to przejście, które 
łączyło tw ierdzę z m iastem .32

Z zachow anych planów  m iasta wiemy, że najstarszy budynek ratu
sza znajdow ał się  na starym  rynku, u zachodniej jego  krawędzi. Jego 
ściana frontow a zw rócona była do ul. K rakow skiej, która wtedy stanowiła 
główną ulicę D rezdenka. Pod koniec X V III wieku, w wyniku rozbudowy

“ Tamże. 1908 r. nr 174.
N Tamże, 1908 r. nr 214.
№ Tamże, 1908 r. nr 154 i 156.
*' Tamże, 1908 r. nr 185.
“ Tamże, 1908 r. nr 197.
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miasta, utraciła ona tę rangę na rzecz ul. Kościuszki. Tam też, frontem do 
tej ulicy oraz do Starego Rynku, przesunięty został kolejny budynek ratu
sza, znany z zachowanej fotografii. Charakterystyczna jego  bryła kon
strukcji szkieletowej przetrwała do końca XIX wieku. W  głównych zary
sach została ona odtworzona w nowym  gm achu m urowanym  z czerwonej 
cegły, który w tym samym miejscu wzniesiony został w 1887 r. Obok, przy 
ul. W arszawskiej, w 1884 r. zbudowane zostało więzienie.

Budynek ratusza zajm owany był nie tylko przez magistrat i jego 
agendy, ale również przez miejscowy sąd. Zapotrzebow anie wymienio
nych instytucji na pom ieszczenia biurow e stale rosło, co skłoniło burmi
strza miasta do ich separacji. W roku 1844 wykupił on budynek zajm owa
ny dotąd przez szynkarza Karowa, który znajdował się u zbiegu ulic War
szawskiej i Nowogrodzkiej. Tam też, po przebudowie i dostosowaniu do 
nowych funkcji, przeniosła się adm inistracja miasta. Zajm owany przez 
nią budynek przekazany został sądownictw u, które zapłaciło za niego 1,5 
tys. marek.

O bszar m iasta D obiegniew a, które w tym czasie zajm owało 4.622 
hektary, był także intensywnie zabudowywany. W  1905 r. wydano tam 28 
zezwoleń na budowę dom ów m ieszkalnych.33 Najwięcej budow ano przy 
ul. M ickiewicza (Bism arckstrasse), a także przy ulicy biegnącej w kierun
ku Osiecka (W utzigerstrasse) i w okolicach dw orca kolejowego.

Z pow yższych rozważań wynika, że w XIX  wieku pow iat strzelec
ki odnotował znaczący przyrost ludności miejskiej. Prawie 3-krotny wzrost 
osiągnięty został w Drezdenku i D obiegniewie, natom iast w Strzelcach 
lata 1895-1905 przyniosły wyraźny jej spadek. W szystkie wymienione 
miasta objęte zostały już kapitalistycznym  uprzem ysłowieniem . Powięk
szono też zasoby m ieszkaniowe oraz unow ocześniono urządzenia komu
nalne. Zbudowano też pierwsze lokalne elektrow nie, a w Drezdenku - 
gazownię, wodociągi i kanalizację. Pozostałe dw a w ym ienione miasta 
poprzestały na opracowaniu dokum entacji, odkładając ich realizację na 
następny okres. Pod zabudowę przekazano nowe, dotychczas nie wyko
rzystane obszary. Rosły również dochody miast, ale nie pokrywały one 
wszystkich obciążeń związanych z realizow anym i inwestycjami, co zmu
szało magistraty do zaciągania pożyczek.

”  Tamże, 1906 r. nr 24 i 66.


