
Hotel „Deutsches Haus”
Nowowiejska – Bahnofstrasse – Adolf Hitlerstrasse - Sikorskiego





• Od XIX wieku ulica nosiła nazwę Bahnhofstrasse, a w czasach
nazistowskich Niemiec Adolf Hitler-Strasse. W latach powojennych
znajdowała się tam restauracja Polonia, a w 1988 roku budynek ten
otrzymała Biblioteka, która powstała w 1946 roku i początkowo
mieściła się w dwóch zdewastowanych pomieszczeniach przy ulicy
Sikorskiego 53. Uchwałą Rady Miejskiej z 27 czerwca 1996 r. biblioteka
otrzymała imię poetki Kazimiery Iłłakowiczówny.



Restauracja „Złoty Róg”
Moltkestrasse - Mochnackiego







Od początku XX w. do późnych 
lat 30. mieszkał tu kupiec 
Rudolph Jawiński, a od 1938 r. 
Leo Polzin, mechanik 
samochodowy i motorowy. 
Przed jego domem stała stacja 
benzynowa. . 
Od 1949 roku w budynku 
funkcjonowała restauracja 
„Lublinianka”, a także mieściła 
się stołówka milicyjna.





Cukiernia z kawiarnią Paul Süss
Bismarckstrasse - Kościuszki







Kompleks budynków nad jeziorem Sarcze
Zasker See





W roku 1832 sołtys Giesse kupuje od państwa jezioro Sarcze. Z czasem sprzedaje
je rybakowi Johannowi Gottliebowi Krenzowi, a od roku 1914 właścicielem zostaje
Towarzystwo Zaliczkowe. W okresie międzywojennym w otoczeniu jeziora
wybudowano pomieszczenia dla łódek, restaurację, niewielką halę sportową oraz
łazienki. Plaża była ogrodzona i wstęp na nią był odpłatny.
Towarzystwo Sportowe Robotników wraz z władzami miasta wybudowało boisko
sportowe.

W 1926 r. nad jeziorem powstała promenada, miejsce częstych spacerów
mieszkańców miasta.







Restauracja nad jeziorem Sarcze
Zasker See











Młyn

Lemnitz Weg – Łomnicka

Właścicielami Młyna byli: Emil Pierdzoch, Robert Richter (1914 r.), Albert Freyer (1933-1939).
Budynek nieistniejący









Browar
Faerberstrasse – Berstrasse - Chełmońskiego



W 1764 roku Antoni Lasocki nadał burmistrzowi Trzcianki
Krzysztofowi Mittelstaedt’owi przywilej założenia drugiej w Trzciance farbiarni.
W 1844 roku Johann Julius Thomas z Międzychodu zakupił ten dom,
przebudował go i w 1846 roku otworzył „Browar Zamkowy”. Kolejni właściciele:
1891 r. – Ludwig Neugebauer, 1906 r. – Erwin Schmeer, 1916 r. – Otto Lehmann.
Jego nazwisko pojawia się w aktach budowlanych aż do 1939 r. Po wojnie w tym
miejscu nadal znajdował się browar, a w kolejnych latach teren ten należał do
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” i pełnił różne funkcje, m.in.
rozlewni oranżady, skupu nutrii czy wytwórni wafli.








