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MIESZKA CY SZADKU O SWOIM MIE CIE –
WYBÓR WYPOWIEDZI
Poni ej zamieszczamy wybór opinii wyra onych przez
mieszka ców Szadku w odpowiedzi na ankiet przeprowadzon
w ostatnim kwartale 2000 r. przez pani Beat Bogoł bsk ,
studentk geografii Uniwersytetu Łódzkiego. Wybrane zostały
przede wszystkim te wypowiedzi, które były szczególnie
interesuj ce i niosły ze sob przesłanie warte uwagi społeczno ci
lokalnej. Ponadto zamieszczono takie wypowiedzi, które były
typowe i najcz ciej powtarzały si w ankietach, a dotyczyły
głównie postulowanych w mie cie zmian. Pomini to natomiast
wszystkie wypowiedzi maj ce charakter wyra nie personalny, a nie
dotycz ce spraw bardziej ogólnych. Zamieszczone opinie wiadcz
nie tylko o zagospodarowaniu miasta (jego zaletach i brakach) oraz
poczynaniach władz samorz dowych, ale daj tak e pewien obraz
społeczno ci lokalnej, jej stosunku do najbli szego otoczenia
i własnej ‘małej ojczyzny’. Mam nadziej , i dokonany wybór
odzwierciedla w sposób obiektywny (na tyle na ile to mo liwe) to,
co mieszka cy pragn li wyrazi w swoich komentarzach.
Wypowiedzi respondentów zostały podane w formie oryginalnej,
bez adnych poprawek redakcyjnych. Po dosłownym zacytowaniu
ka dej opinii w nawiasie podano płe , wiek (w przedziale od - do),
wykształcenie oraz zawód respondenta, zgodnie z informacjami
podanymi w ankiecie przez same zainteresowane osoby (wydaje
si , e przynajmniej cz
informacji o poziomie wykształcenia jest
‘zawy ona’, za wykształcenie rednie nie zawsze oznacza matur ).
Jednocze nie nale y zastrzec, e zamieszczony zestaw
opinii w adnej mierze nie odzwierciedla pogl dów Redakcji na
temat miasta i jego mieszka ców.
Tadeusz Marszał
SUGESTIE I POSTULATY
„....... zorganizowa ruch tranzytowy ci kich pojazdów
samochodowych z omini ciem Rynku i przyległych ulic”
(m czyzna, 46-60, rednie, pracownik kolei)
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„....... (brak) kanalizacji w całym mie cie” (m czyzna, 31-45,
rednie, rolnik)
„Brak publicznego szaletu” (kobieta, 46-60, rednie,
emeryt/rencista)
„....... (brak) kulturalnych pubów dla młodzie y” (kobieta
19-30, rednie, studentka)
„..... (brak) dobrej kawiarni oraz wi cej takich miejsc, gdzie
mogłaby si spotyka młodzie ” (kobieta, 19-30, rednie,
szwaczka)
„Najbardziej brakuje mi kina” (m czyzna, 19-30, rednie,
ucze )
„..... utworzy prawdziwy klub sportowy dla dzieci i młodzie y,
gdzie rozwijałyby si dzieci z Szadku, bo jak do tej pory
w ‘Viktorii Szadek’ doskonali si młodzie głównie ze Zdu skiej
Woli i okolic” (m czyzna, 19-30, rednie, własna działalno
gospodarcza)
„(brak) o rodka zdrowia z prawdziwego zdarzenia, domu
kultury o wi kszym zakresie działania” (m czyzna, 19-30,
rednie, własna działalno gospodarcza)
„..... (brak) szkoły gimnazjum z prawdziwego zdarzenia oraz
sali gimnastycznej pełnowymiarowej wraz z basenem”
(m czyzna, pow. 60, rednie, emeryt)
„..... (usun ) pałac kultury przy ul. Widawskiej ha ba
ufczesnych władz” (m czyzna, 46-60, rednie, rencista)
„Niedbały wygl d ulicy Warszawskiej (pryncypialnej w Szadku)
drzewka ka de inne, jedno cienkie drugie grubsze, niskie,
wy sze. Powinna by wymiana chodników. Władze miasta
powinny nakaza wła cicielom od wie y cz ciej te budynki.”
(kobieta, pow. 60, podstawowe, emeryt)
„Brak poczekalni dla podró nych oraz toalety publicznej,
bankomatu” (kobieta, 31-45, wy sze, nauczyciel)
„..... (brak) czynnego Posterunku Policji 24 godziny” (kobieta,
19-30, wy sze, pracownik administracji)
„..... nale ałoby utworzy prawdziw poczekalni PKS, czynn
co najmniej od 5-22 godziny” (kobieta, 31-45, rednie,
sprzedawca)
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„Cz ciej powinno by sprz tane i nie tylko od wi ta lub
wizyty kogo wa nego” (kobieta, 19-30, rednie, technik)
„Zlikwidowa
(w rynku) pija stwo współistniej ce
z nielegalnym handlem alkoholem” (m czyzna, 46-60,
rednie, bezrobotny)
„..... zwi kszy dozór policyjny (w rynku), szczególnie
wieczorem” (m czyzna, 46-60, rednie, bezrobotny)
„Poprawi wygl d i o wietlenie Rynku oraz wyeksponowa
(o wietli np.) ko ciół i dzwonnic ” (kobieta, 31-45, wy sze,
nauczyciel)
„Na trawnikach w centrum rynku posadzi wiele drzew tak,
by utworzy cho złudzenie parku i izolacji od ruchu
ulicznego” (kobieta, 19-30, wy sze, studentka)
„Zlikwidowa lub zmieni fontann (w rynku) ..... zadba
o wystrój rynku w okresie wi t Bo ego Narodzenia, zwłaszcza
o choink i jej o wietlenie” (kobieta, 19-30, rednie, sekretarka)
„Bardzo bym chciała aby fontanna na rynku była czynna
i odnowiona. Rzeczka przepływaj ca przez Szadek oczyszczana
regularnie, a mosty odnowione” (kobieta, poni ej 19, rednie,
ucze )
„..... (w rynku) mo e otworzy ogródek kawiarniany
bezalkoholowy, gdy pijalni piwa mamy ju dosy . Nale ałoby
tak e uporz dkowa
stragany na rogu Warszawskiej
i Prusinowskiej. Nie postuluj ich likwidacji lecz uwa am,
e mo na by je zagospodarowa w estetyczne stoiska
zapewniaj c przestrzeganie zasad higieny. Rynek wygl dałby
ładniej przy zmianie o wietlenia (obrzydliwe latarnie).
Nadałoby mu to indywidualnych cech jakie maj ryneczki
w miastach Zachodniej Europy.” (kobieta, 46-60, wy sze,
emeryt/rencista)
„..... (w rynku) odnowi elewacje frontowe budynków”
(m czyzna, 31-45, rednie, technik)
„..... zabudowa wolnego terenu w rynku stylowymi
kamieniczkami”
(m czyzna,
46-60,
podstawowe,
emeryt/rencista)
„Jest jeszcze du o rzeczy do zrobienia. Nale y zagospodarowa
wiele miejsc. Zlikwidowa ruch TIRów. Wybudowa toalety
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w rynku i zlikwidowa pijaczków z bram w rynku.”
(m czyzna, 31-45, rednie, handel)
„..... zdecydowa czemu rynek ma słu y czy ma to by centrum
handlowe, czy te rodzaj skweru czy deptaka. Zbyt mało
wyeksponowany jest Ko ciół. Zabudowa rynku obskurna
(z wyj tkami) i dziurawa. Wolne place s składnic mieci.
Zarz d jest rozrzutny utrzymuj c to.” (m czyzna, 46-60,
rednie, prywatna działalno gospodarcza)
O WŁADZACH – TROCH
LE, TROCH DOBRZE
„(Władze) s bardziej zainteresowani swoimi ‘stołkami’ ni
rozwojem miasta, nietrafione inwestycje, dopuszczenie do
bł dów przy projektowaniu i budowie oczyszczalni, ogromne
zadłu enie miasta i gminy, brak pomysłów na rozwi zanie
problemów, brak kompetencji cz ci urz dników.” (m czyzna,
19-30, rednie, technik)
„......brak od władz miasta współpracy z istniej cymi lud mi
biznesu, brak zainteresowania i dbało ci ze strony władz
o nawi zanie ludzkich kontaktów, a w szczególno ci
obsadzanie stołków swoimi rodzinami” (kobieta, 31-45,
rednie, pracownik administracji)
„Oprócz tzw. prac ‘mydl cych’ oczy – typu kostka w rynku
i troch bez gustu posadzonych kwiatów na okres letni – nie
dzieje si tu nic po ytecznego.” (kobieta, 31-45, wy sze)
„Gospodarka komunalna nie dba o wygl d swoich budynków”
(kobieta, 31-45, podstawowe, emeryt/rencista)
„..... władze miasta nie interesuj si na tyle Szadkiem by dba
o to miasto. Czasami pozgrabiaj li cie, pozamiataj chodniki
i to wszystko ........ W ogóle nie s zorganizowani.” (kobieta,
19-30, rednie, sprzedawca)
„..... wszelkie prace na rzecz miasta przeprowadza si z reguły
tylko przy okazji wizyt osobisto ci lub imprez” ( kobieta, 19-30,
rednie, pracownik administracji)
„..... władze nic nie robi aby zmniejszy bezrobocie, patrz na
niszczej cy rozpocz t budow domu kultury” (kobieta, 46-60,
rednie)
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„..... bo nie wida efektów ich pracy na co dzie nie robi nic
eby zatrzyma młodych ludzi w tym mie cie” (kobieta, 19-30,
podstawowe, robotnik)
„Panuje totalna dezinformacja. O decyzjach Zarz du Gminy
dowiaduj si z gazet, które kłami .” (m czyzna, poni ej 19,
podstawowe, ucze )
„Ci co rz dz w tym Szadku to s do kitu” (m czyzna,
poni ej 19, rednie, ucze )
„....... brak koncepcji rozwoju. Zbyt mała ruchliwo Rady
Gminy w pozyskiwaniu inwestorów i dodatkowych rodków dla
gminy.” (kobieta, 46-60, wy sze, emeryt/rencista)
„Nie wszystkie problemy władze miasta rozwi zuj na miar
swoich mo liwo ci” (kobieta, 19-30, rednie, rolniczka)
„Władze Szadku dbaj o wygl d rynku natomiast nie dbaj
o podległe ich wsie jako podległe do urz du i gminy Szadek”
(m czyzna, 46-60, podstawowe, robotnik)
„..... wi kszo
rodków bud etu Gminy i Miasta Szadek
przeznaczana jest na tereny wsi” (kobieta, 46-60, wy sze,
nauczyciel)
„Trudno ocenia prac innych, wiele poczyna (władz) mi si
podoba, natomiast jest wiele takich, które wymagaj wiele do
yczenia.....” (kobieta, 31-45, rednie, pracownik administracji)
„Władze miasta staraj si o wygl d Szadku ale niekiedy
mieszka cy im w tym nie pomagaj ” (kobieta, poni ej 18 lat,
podstawowe, uczennica)
„..... (brak) kolektywnej współpracy władz miasta
z mieszka cami w celu podniesienia estetyki miasta ....”
(m czyzna, 31-45, rednie, własna działalno gospodarcza)
„..... brak mobilizacji mieszka ców przez władze miasta
w zadbanie otoczenia posesji – konkursy, apele/pro by,
konsekwencje/kary pieni ne” (m czyzna, 31-45, rednie,
własna działalno gospodarcza)
„O wygl d samego miasta władze dbaj zgodnie z posiadanymi
rodkami finansowymi; .......poza tym władze miasta mogłyby
pomy le o uruchomieniu przej cia podziemnego mi dzy
obydwoma ko ciołami – byłaby to atrakcja turystyczna?
i dodatkowy dochód dla miasta” (kobieta, 31-45, rednie,
pracownik administracji)
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„..... zauwa yłam w jakim ostatnim pi cioleciu wi ksz
dbało
o wygl d miasta” (kobieta, 19-30,
rednie,
sprzedawca)
„W miar mo liwo ci finansowych władze dbaj o wygl d
miasta” (kobieta, pow. 60, wy sze, lekarz)
„Robi wszystko co w ich mocy, staraj si lecz to wszystko jest
za mało” (kobieta, 19-30, rednie, sprzedawca)
„ ..... (burmistrz) jest dobrym gospodarzem” (kobieta, pow. 60,
rednie, emeryt)
„..... od momentu, kiedy gmina i miasto Szadek ma nowego
burmistrza zaczyna si
docenia
estetyk , wygod
i funkcjonalno . Jednak wszystkie zmiany aby były
dostrzegalne, wymagaj czasu. Mam nadziej , e gmina
i miasto b d wygl da jak odnowiony budynek magistratu”
(kobieta, 31-45, wy sze, nauczyciel)
„.... władze miasta dbaj bardzo dobrze o wygl d Szadku,
poniewa na terenie Szadku jest dosy czysto, jest du o zieleni
i nie mam nic do zarzucenia władzom” (kobieta, poni ej 19,
podstawowe, ucze )
„....... a mam nadziej , e dzi ki nowemu burmistrzowi moja
miejscowo w przyszło ci b dzie jeszcze ładniejsza i du o o si
zmieni.” (kobieta, 31-45, rednie, sprzedawca)
„Wygl d miasta nie tylko zale y od dbało ci władz miasta lecz
bardziej od wiadomo ci i zasobno ci mieszka ców. Brak jest
promowania miasta na zewn trz. Od kilkudziesi ciu lat brak
koncepcji rozwoju miasta. Nie jest zapleczem dla okolicznych
wsi. Ruch tranzytowy zbyt mały by mogło utrzyma si z handlu
i turystów; brak jakiegokolwiek zaplecza turystycznego.”
(m czyzna, 46-60, rednie, prywatna działalno gospodarcza)
O SWOIM MIE CIE – TE RÓ NIE
„Plotkarska atmosfera .....” (m czyzna, 46-60, rednie,
prywatna działalno gospodarcza)
„..... brakuje ...... anonimowo ci i kulturalnego ycia” (kobieta,
31-45, wy sze, nauczyciel)
„....... nietolerancj ludzi na odmienny styl ycia” (kobieta,
31-45, rednie, robotnik)
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„....... mentalno ludzi – w zdecydowanej wi kszo ci brak
warto ci – poza maj tkowymi. Szadek to dobre miejsce, eby tu
spa , odpoczywa . Nie mo na tu jednak liczy na dobr ,
ciekaw prac ani na zrealizowanie warto ci yciowych.......
oprócz tzw. prywaty i rz dów osób, które si tu urodziły
i wychowały i tylko te mog si tu czu dobrze – nie mog
powiedzie nic dobrego na temat władz miasta. My l , e dbaj
jedynie o stan swojej kieszeni, a nie o dobro ludzi, którzy tu
mieszkaj . Nie robi nic dla młodzie y ..... S 2 ‘miejsca kultu’
– knajpa i ko ciół. Liczy si kto – ile ma w kieszeni, jaki ma
samochód, a nie to co si robi, jakim jest człowiekiem, czym si
interesuje. Z du
obaw my l o swoich dzieciach ......
Obawiam si w przyszło ci tzw. wpływów rodowiskowych,
szkolnych. Jedynym plusem jest
brak problemów
narkotykowych na terenie szkoły.” (kobieta, 31-45, wy sze)
„Kultura w bardzo złym stanie ...... likwidacja wielu zaj bez
uzgodnie z osobami zainteresowanymi – brak finansów nie
oznacza rezygnacji z działania, wspólnie z zainteresowanymi
mo na zrobi wiele” (kobieta, 31-45, rednie, pracownik
administracji)
„Nie ma tu adnych perspektyw na dobr prac i dalsze
ycie” (kobieta, 19-30, rednie, sprzedawca)
„Nie widz tu adnej przyszło ci dla mojej rodziny szczególnie
dla dzieci” (m czyzna, 19-30, rednie, własna działalno
gospodarcza)
„Nie ma tutaj przyszło ci. Młodzi raczej uciekaj . Mam dzieci i
te chc uciec.” (kobieta, 31-45, rednie, sprzedawczyni)
„Ja ju nie b d zmienia miejsca zamieszkania, ale dzieci
powinny, brak zatrudnienia ...... spowodował, e Szadek stał si
miastem emerytów i rencistów” (kobieta, 31-45, rednie,
pracownik administracji)
„..... widoczna ‘emigracja’ młodych st d wynika z braku
perspektyw, a w konsekwencji powoduje, e Szadek staje si
swoistym ‘domem starców’” (m czyzna, 31-45, wy sze,
przedsi biorca)
„Przez ostatnie 10 lat nic tu si nie zmieniło” (kobieta, 31-45,
rednie, pracownik administracji)
„Nic si nie dzieje” (m czyzna, 19-30, rednie, stra ak)
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„W tym miasteczku nic si nie dzieje i jest ponuro. Poza tym
nasza młodzie nie jest wychowana jest du o pijaków w rynku
....” (kobieta, 19-30, rednie, sprzedawca)
„..... to miasto nie ma przyszło ci ...” (kobieta, 19-30, wy sze,
student)
„...... mała, zaniedbana i pusta mie cina.” (kobieta, 31-45,
rednie, pracownik administracji)
„..... pomijaj c to, e Szadek jest w miar mo liwo ci miastem
czystym, bezpiecznym i spokojnym dla ludzi młodych jest
nieatrakcyjny. Brakuje w nim ycia, wyst puje brak kina,
dyskotek, dobrej kawiarni. Dom kultury swoj działalno
ogranicza do programu dla dzieci, ewentualnie dla ludzi
w wieku podeszłym (towarzystwo piewacze). ...... Uwa am,
e moje miasteczko jest idealne dla emerytów, którzy chc
odpocz , ale nie dla ludzi pełnych energii.” (m czyzna,
19-30, rednie, prywatna działalno gospodarcza)
„(Nie chc si wyprowadzi z Szadku bo) a niby gdzie i po co
?” (kobieta, 31-45, wy sze, nauczyciel)
„Tu jest miło.” (kobieta, 46-60, podstawowe, emeryt/rencista)
„........ mieszkam tu ju tak długo, e przyzwyczaiłam si do tej
małej mie ciny” (kobieta, pow. 60, podstawowe, emeryt)
„Przyzwyczaiłam si do tego miasteczka. Jest małe, ładne,
spokojne i wszyscy si znamy. ......... Wsz dzie jest blisko. Poza
tym podobaj mi si zabytki szadkowskie”. (kobieta, poni ej 19,
rednie, ucze )
„Jest mi tu dobrze, wszyscy si znaj , jak jedna du a rodzina,
nieraz brakuje mi troch ’anonimowo ci’, ale mo na
wytrzyma ” (kobieta, 31-45, rednie, pracownik administracji)
„Jest tu spokój, czuj si bezpieczna i lubi swoje osiedle, a do
wi kszych miast jest w miar blisko” (kobieta, 19-30, rednie,
sekretarka)
„Jest to moje rodzinne miasto.” (kobieta, 46-60 lat, rednie)
„..... bo to jest moje rodzinne miasto” (kobieta, 19-30, rednie,
sprzedawca)
„..... tu jest moje miejsce. Mieszkam tu od urodzenia.”
(kobieta, pow. 60., rednie, emeryt)
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„Mieszkam tu od urodzenia i jest mi tu dobrze” (kobieta, 46-60,
rednie, emeryt/rencista)
„..... mi tu jest bardzo dobrze” (m czyzna, 46-60, rednie,
emeryt/rencista)
„Tu s moje korzenie .......” (m czyzna, 46-60, rednie,
handlowiec)
„Lubi Szadek poniewa jest cichy, spokojny i dlatego, e tu
mieszkam od zawsze ! Dlatego, e mieszkaj tu moi rodzice
i znajomi,” (kobieta, 31-45 lat, nauczyciel, wy sze)
„........jeste my łodzianami. Do Szadku przyjechali my jako
młodzi ludzie. Do
trudno było przyzwyczai si do
‘zwolnionego’ tempa ycia oraz ycia ‘na talerzu’ obecnie
doceniamy to, e w miasteczku wszyscy si znaj , pomagaj
sobie o ile istnieje taka potrzeba tu nikt nie jest anonimowy.
Trzeba liczy si z opini społeczn ”. (kobieta, 46-60, wy sze,
emeryt/rencista)
„Podoba mi si moje miasto potrzeba tylko porz dnego
gospodarza, aby miasto rozkwitło” (m czyzna, 19-30, rednie,
energetyk)
„Miasto systematycznie zwi ksza o wietlenie, poszerza ilo
zieleni, poprawia stan i wygl d chodników, wybudowało
oczyszczalni
cieków, buduje kolektory sanitarne.”
(m czyzna, pow. 60, wy sze, pracownik administracji)
„..... lubi to miasto” (kobieta, 19-30, rednie, pracownik
administracji)
„..... po prostu kocham to miasto” (m czyzna, 19-30, rednie,
student)
„....... moje miasto zaliczam do najpi kniejszego zak tka na
wiecie” (m czyzna, 46-60, rednie, pracownik administracji)

