
FOTOGALERIA - Rozwój sieci kolei przemysłowych w Kunicach przed 1945r. 

Fot.1. Pozostałości po sortowni węgla brunatnego kopalni Glückstern (Hedwig III)  na końcu ul. 
Zachodniej  

                                                           
Fot. G. Dawczyk 

Fot.2. Przedwojenna elektryczna kolejka wąskotorowa dowożąca kunicki węgiel brunatny do cegielni w 
Jankowej Żagańskiej        

 

Fot. Autor nieznany 



Fot.3. Relikt po kopalni Hedwig II w postaci stawu 
„Wyspa”

                                               
Fot. G. Dawczyk 

Fot.4. Staw „Sina Woda” jako pamiątka po górniczej przeszłości m.in. kopalni Hedwig I. 

                                                         
Fot. G. Dawczyk 



Fot.5. Kilkadziesiąt lat temu w miejscu tych ścieżek w okolicy ul. Żołnierskiej, kursowały zestawy 
wąskotorowe z węglem brunatnym pomiędzy kopalnią Augustus a cegielnią rodziny Puls 

                                                          
Fot. G. Dawczyk 

Fot.6. Widok na poniemiecką cegielnię Eichberg – w późniejszym okresie zakład Kunice I. Widoczna 
pochylnia po której wciągano wagoniki z urobkiem z pobliskiej glinianki.  

 

Fot. G. Dawczyk 



Fot.7. Kunicka rzeczka – Czerwona Woda, przepływająca przez staw będący pozostałością po górniczej 
eksploatacji kopalni Olga.  

 

Fot. G. Dawczyk 



Fot.8. Pozostałości po elektrowni Lohs. 

  

Fot. G. Dawczyk 

 



Fot. 9. Ruiny ładowni rodziny Ringiel w pobliżu ostatnich zabudowań przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich w kierunku Janowa. W wykopie pomiędzy widocznymi fragmentami podpór wiaduktu, 
położona była normalnotorowa bocznica stanowiąca przedłużenie toru prowadzącego do huty                  
rodziny Hildebrandt &Najork Co. GmbH. 

 

Fot. G. Dawczyk 

Fot.10. Pozostałości po górniczych wyrobiskach w okolicach starej 
elektrowni.

  

Fot. G. Dawczyk 



Fot.11. Okolice działania kopalni Winand. W tym miejscu wąski staw dokumentuje przebieg węglowej 
upadowej.  

 

Fot. G. Dawczyk 

Fot.12. Widok na poniemiecką hutę szkła Flabeg i Detag. Na lewym planie planta wąskotorówki, któr ą 
dowożono węgiel brunatny do kotłowni zakładu. 

 

Fot. Autor nieznany 



Fot. 13. Ruiny tkalni rodzin Quos i Jäkel. W okresie PRL zakład nr 7 Żarskich Zakładów Przemysłu 
Bawełnianego (stan na 2007r.).                                                                                       

 

Fot. G. Dawczyk 

Fot. 14. Fragment przyczółku wąskotorowego wiaduktu wąskotorowego poprowadzonego przeszłości nad 
normalnotorową bocznicą do huty Flabeg i Detag przy dzisiejszej ul. Westerplatte. Z niego przesypywano 
węgiel do węglarek, które odstawiano do zakładu lub na kunicką stację. 

 

Fot. G. Dawczyk 


