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MIESZKAŃCY SZADKU O SWOIM MIEŚCIE -  
WYBÓR WYPOWIEDZI

Poniżej zamieszczamy wybór opinii wyr^onych przez 
mieszkańców Szadku w odpowiedzi na ankietę przeprowadzoną 
w ostatnim kwartale 2000 r. przez panią Beatę Bogołębską, 
studentkę geografii Uniwersytetu Łódzkiego. Wybrane zostały 
przede wszystkim te wypowiedzi, które były szczególnie 
interesujące i niosły ze sobą przesłanie warte uwagi społeczności 
lokalnej. Ponadto zamieszczono takie wypowiedzi, które były 
typowe i najczęściej powtarzały się w ankietach, a dotyczyły 
głównie postulowanych w mieście zmian. Pominięto natomiast 
wszystkie wypowiedzi mające charakter wyraźnie personalny, a nie 
dotyczące spraw bardziej ogólnych. Zamieszczone opinie świadczą 
nie tylko o zagospodarowaniu miasta (jego zaletach i brakach) oraz 
poczynaniach władz samorządowych, ale dają także pewien obraz 
społeczności lokalnej, jej stosunku do najbliższego otoczenia 
i własnej ‘małej ojczyzny’. Mam nadzieję, iż dokonany wybór 
odzwierciedla w sposób obiektywny (na tyle na ile to możliwe) to, 
co mieszkaicy pragnęli wyrazić w swoich komentarzach. 
Wypowiedzi respondentów zostały podane w formie oryginalnej, 
bez żadnych poprawek redakcyjnych. Po dosłownym zacytowaniu 
każdej opinii w nawiasie podano płeć, wiek (w przedziale od - do), 
wykształcenie oraz zawód respondenta, zgodnie z informacjami 
podanymi w ankiecie przez same zainteresowane osoby (wydaje 
się, że przynajmniej część informacji o poziomie wykształcenia jest 
‘zawyżona’, zaś wykształcenie średnie nie zawsze oznacza maturę).

Jednocześnie należy zastrzec, że zamieszczony zestaw 
opinii w żadnej mierze nie odzwierciedla poglądów Redakcji na 
temat miasta i jego mieszkańców.

Tadeusz Marszał

SUGESTIE I POSTULATY
• „......  zorganizować ruch tranzytowy ciężkich pojazdów

samochodowych z ominięciem Rynku i przyległych ulic” 
(mężczyzna, 46-60, średnie, pracownik kolei)
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• „...... (brak) kanalizacji w całym mieście” (mężczyzna, 31-45,
średnie, rolnik)

• „Brak publicznego szaletu” (kobieta, 46-60, średnie, 
emeryt/rencista)

• „......  (brak) kulturalnych pubów dla młodzieży” (kobieta
19-30, średnie, studentka)

• „....  (brak) dobrej kawiarni oraz więcej takich miejsc, gdzie
mogłaby się spotykać młodzież” (kobieta, 19-30, średnie, 
szwaczka)

• „Najbardziej brakuje mi kina” (mężczyzna, 19-30, średnie, 
uczeń)

• „  utworzyć prawdziwy klub sportowy dla dzieci i młodzieży,
gdzie rozwijałyby się dzieci z Szadku, bo jak do tej pory 
w ‘Viktorii Szadek ’ doskonali się młodzież głównie ze Zduńskiej 
Woli i okolic” (mężczyzna, 19-30, średnie, własna działalność 
gospodarcza)

• „(brak) ośrodka zdrowia z prawdziwego zdarzenia, domu 
kultury o większym zakresie działania” (mężczyzna, 19-30, 
średnie, własna działalność gospodarcza)

• „....  (brak) szkoły gimnazjum z prawdziwego zdarzenia oraz
sali gimnastycznej pełnowymiarowej wraz z basenem” 
(mężczyzna, pow. 60, średnie, emeryt)

• „  (usunąć) pałac kultury przy ul. Widawskiej hańba
ufczesnych władz” (mężczyzna, 46-60, średnie, rencista)

• „Niedbały wygląd ulicy Warszawskiej (pryncypialnej w Szadku) 
drzewka każde inne, jedno cienkie drugie grubsze, niskie, 
wyższe. Powinna być wymiana chodników. Władze miasta 
powinny nakazać właścicielom odświeżyć częściej te budynki. ” 
(kobieta, pow. 60, podstawowe, emeryt)

• „Brak poczekalni dla podróżnych oraz toalety publicznej, 
bankomatu” (kobieta, 31-45, wyższe, nauczyciel)

• „....  (brak) czynnego Posterunku Policji 24 godziny” (kobieta,
19-30, wyższe, pracownik administracji)

• „  należałoby utworzyć prawdziwą poczekalnię PKS, czynną
co najmniej od 5-22 godziny” (kobieta, 31-45, średnie, 
sprzedawca)
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• „ Częściej powinno być sprzątane i nie tylko od święta lub 
wizyty kogoś ważnego” (kobieta, 19-30, średnie, technik)

• „Zlikwidować (w rynku) pijaństwo współistniejące
z nielegalnym handlem alkoholem ” (mężczyzna, 46-60, 
średnie, bezrobotny)

• „  zwiększyć dozór policyjny (w rynku), szczególnie
wieczorem ” (mężczyzna, 46-60, średnie, bezrobotny)

• „Poprawić wygląd i oświetlenie Rynku oraz wyeksponować 
(oświetlić np.) kościół i dzwonnicę” (kobieta, 31-45, wyższe, 
nauczyciel)

• „Na trawnikach w centrum rynku posadzić wiele drzew tak, 
by utworzyć choć złudzenie parku i izolacji od ruchu 
ulicznego” (kobieta, 19-30, wyższe, studentka)

• „Zlikwidować lub zmienić fontannę (w rynku)   zadbać
o wystrój rynku w okresie Świąt Bożego Narodzenia, zwłaszcza
0 choinkę i jej oświetlenie” (kobieta, 19-30, średnie, sekretarka)

• „Bardzo bym chciała aby fontanna na rynku była czynna
1 odnowiona. Rzeczka przepływająca przez Szadek oczyszczana 
regularnie, a mosty odnowione” (kobieta, poniżej 19, średnie, 
uczeń)

• „....  (w rynku) może otworzyć ogródek kawiarniany
bezalkoholowy, gdyż pijalni piwa mamy już dosyć. Należałoby 
także uporządkować stragany na rogu Warszawskiej 
i Prusinowskiej. Nie postuluję ich likwidacji lecz uważam, 
że można by je zagospodarować w estetyczne stoiska 
zapewniając przestrzeganie zasad higieny. Rynek wyglądałby 
ładniej przy zmianie oświetlenia (obrzydliwe latarnie). 
Nadałoby mu to indywidualnych cech jakie mają ryneczki 
w miastach Zachodniej Europy. ” (kobieta, 46-60, wyższe, 
emeryt/rencista)

• „  (w rynku) odnowić elewacje frontowe budynków”
(mężczyzna, 31-45, średnie, technik)

• „  zabudowa wolnego terenu w rynku stylowymi
kamieniczkami ” (mężczyzna, 46-60, podstawowe,
emeryt/rencista)

• „Jest jeszcze dużo rzeczy do zrobienia. Należy zagospodarować 
wiele miejsc. Zlikwidować ruch TIRów. Wybudować toalety
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w rynku i zlikwidować pijaczków z bram w rynku. ” 
(mężczyzna, 31-45, średnie, handel)

• „ zdecydować czemu rynek ma służyć czy ma to być centrum
handlowe, czy też rodzaj skweru czy deptaka. Zbyt mało 
wyeksponowany jest Kościół. Zabudowa rynku obskurna 
(z wyjątkami) i dziurawa. Wolne place są składnicą śmieci. 

Zarząd jest rozrzutny utrzymując to. ” (mężczyzna, 46-60, 
średnie, prywatna działalność gospodarcza)

O WŁADZACH -  TROCHĘ ŹLE, TROCHĘ DOBRZE
• „(Władze) sq bardziej zainteresowani swoimi ‘stołkami ’ niż 

rozwojem miasta, nietrafione inwestycje, dopuszczenie do 
błędów przy projektowaniu i budowie oczyszczalni, ogromne 
zadłużenie miasta i gminy, brak pomysłów na rozwiązanie 
problemów, brak kompetencji części urzędników. ” (mężczyzna, 
19-30, średnie, technik)

• „.....brak od władz miasta współpracy z istniejącymi ludźmi
biznesu, brak zainteresowania i dbałości ze strony władz
0 nawiązanie ludzkich kontaktów, a w szczególności 
obsadzanie stołków swoimi rodzinami” (kobieta, 31-45, 
średnie, pracownik administracji)

• „Oprócz tzw. prac ‘mydlących’ oczy -  typu kostka w rynku
1 trochę bez gustu posadzonych kwiatów na okres letni -  nie 

dzieje się tu nic pożytecznego. ” (kobieta, 31-45, wyższe)
• „ Gospodarka komunalna nie dba o wygląd swoich budynków ” 

(kobieta, 31-45, podstawowe, emeryt/rencista)
• „....władze miasta nie interesują się na tyle Szadkiem by dbać

0 to miasto. Czasami pozgrabiają liście, pozamiatają chodniki
1 to wszystko ....... W ogóle nie są zorganizowani. ” (kobieta,
19-30, średnie, sprzedawca)

• „....  wszelkie prace na rzecz miasta przeprowadza się z reguły
tylko przy okazji wizyt osobistości lub imprez” ( kobieta, 19-30, 
średnie, pracownik administracji)

• „....władze nic nie robią aby zmniejszyć bezrobocie, patrzą na
niszczejący rozpoczętą budowę domu kultury” (kobieta, 46-60, 
średnie)
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• „....  bo nie widać efektów ich pracy na co dzień nie robią nic
żeby zatrzymać młodych ludzi w tym mieście” (kobieta, 19-30, 
podstawowe, robotnik)

• „Panuje totalna dezinformacja. O decyzjach Zarządu Gminy 
dowiaduję się z gazet, które kłamią. ” (mężczyzna, poniżej 19, 
podstawowe, uczeń)

• „Ci co rządzą w tym Szadku to są do kitu” (mężczyzna, 
poniżej 19, średnie, uczeń)

• „......  brak koncepcji rozwoju. Zbyt mała ruchliwość Rady
Gminy w pozyskiwaniu inwestorów i dodatkowych środków dla 
gminy. ” (kobieta, 46-60, wyższe, emeryt/rencista)

• „Nie wszystkie problemy władze miasta rozwiązują na miarę 
swoich możliwości” (kobieta, 19-30, średnie, rolniczka)

• „ Władze Szadku dbają o wygląd rynku natomiast nie dbają
0 podległe ich wsie jako podległe do urzędu i gminy Szadek” 
(mężczyzna, 46-60, podstawowe, robotnik)

• „  większość środków budżetu Gminy i Miasta Szadek
przeznaczana jest na tereny wsi” (kobieta, 46-60, wyższe, 
nauczyciel)

• „ Trudno oceniać pracę innych, wiele poczynań (władz) mi się 
podoba, natomiast jest wiele takich, które wymagają wiele do 
życzenia ” (kobieta, 31-45, średnie, pracownik administracji)

• „ Władze miasta starają się o wygląd Szadku ale niekiedy 
mieszkańcy im w tym nie pomagają” (kobieta, poniżej 18 lat, 
podstawowe, uczennica)

• „  (brak) kolektywnej współpracy władz miasta
z mieszkańcami w celu podniesienia estetyki miasta ....” 
(mężczyzna, 31-45, średnie, własna działalność gospodarcza)

• „....  brak mobilizacji mieszkańców przez władze miasta
w zadbanie otoczenia posesji -  konkursy, apele/prośby, 
konsekwencje/kary pieniężne” (mężczyzna, 31-45, średnie, 
własna działalność gospodarcza)

• „O wygląd samego miasta władze dbają zgodnie z posiadanymi
środkami finansowymi; ......poza tym władze miasta mogłyby
pomyśleć o uruchomieniu przejścia podziemnego między 
obydwoma kościołami -  byłaby to atrakcja turystyczna?
1 dodatkowy dochód dla miasta” (kobieta, 31-45, średnie, 

pracownik administracji)
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• „  zauważyłam w jakimś ostatnim pięcioleciu większą
dbałość o wygląd miasta” (kobieta, 19-30, średnie, 
sprzedawca)

• „W miarę możliwości finansowych władze dbają o wygląd 
miasta” (kobieta, pow. 60, wyższe, lekarz)

• „Robią wszystko co w ich mocy, starają się lecz to wszystko jest 
za mało” (kobieta, 19-30, średnie, sprzedawca)

• „  (burmistrz) jest dobrym gospodarzem ” (kobieta, pow. 60,
średnie, emeryt)

• „....  od momentu, kiedy gmina i miasto Szadek ma nowego
burmistrza zaczyna się doceniać estetykę, wygodę
i funkcjonalność. Jednak wszystkie zmiany aby były 
dostrzegalne, wymagają czasu. Mam nadzieję, że gmina 
i miasto będą wyglądać jak odnowiony budynek magistratu” 
(kobieta, 31-45, wyższe, nauczyciel)

• „.... władze miasta dbają bardzo dobrze o wygląd Szadku, 
ponieważ na terenie Szadku jest dosyć czysto, jest dużo zieleni
i nie mam nic do zarzucenia władzom” (kobieta, poniżej 19, 

podstawowe, uczeń)
• „......  a mam nadzieję, że dzięki nowemu burmistrzowi moja

miejscowość w przyszłości będzie jeszcze ładniejsza i dużo o się 
zmieni. ” (kobieta, 31-45, średnie, sprzedawca)

• „ Wygląd miasta nie tylko zależy od dbałości władz miasta lecz 
bardziej od świadomości i zasobności mieszkańców. Brak jest 
promowania miasta na zewnątrz. Od kilkudziesięciu lat brak 
koncepcji rozwoju miasta. Nie jest zapleczem dla okolicznych 
wsi. Ruch tranzytowy zbyt mały by mogło utrzymać się z handlu 
i turystów; brak jakiegokolwiek zaplecza turystycznego. ” 
(mężczyzna, 46-60, średnie, prywatna działalność gospodarcza)

O SWOIM MIEŚCIE -  TEŻ RÓŻNIE
• „Plotkarska atmosfera ....” (mężczyzna, 46-60, średnie,

prywatna działalność gospodarcza)
• „  brakuje.....anonimowości i kulturalnego życia” (kobieta,

31-45, wyższe, nauczyciel)
• „......  nietolerancję ludzi na odmienny styl życia” (kobieta,

31-45, średnie, robotnik)
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• „......  mentalność ludzi -  w zdecydowanej większości brak
wartości -  poza majątkowymi. Szadek to dobre miejsce, żeby tu 
spać, odpoczywać. Nie można tu jednak liczyć na dobrą
ciekawą pracę ani na zrealizowanie wartości życiowych......
oprócz tzw. prywaty i rządów osób, które się tu urodziły 
i wychowały i tylko te mogą się tu czuć dobrze -  nie mogę

powiedzieć nic dobrego na temat władz miasta. Myślę, że dbają 
jedynie o stan swojej kieszeni, a nie o dobro ludzi, którzy tu
mieszkają. Nie robią nic dla młodzieży   Są 2 ‘miejsca kultu’
-  knajpa i kościół. Liczy się kto -  ile ma w kieszeni, jaki ma 
samochód, a nie to co się robi, jakim jest człowiekiem, czym się
interesuje. Z dużą obawą myślę o swoich dzieciach .....
Obawiam się w przyszłości tzw. wpływów środowiskowych, 
szkolnych. Jedynym plusem jest brak problemów 
narkotykowych na terenie szkoły. ” (kobieta, 31-45, wyższe)

• „Kultura w bardzo złym stanie..... likwidacja wielu zajęć bez
uzgodnień z osobami zainteresowanymi -  brak finansów nie 
oznacza rezygnacji z działania, wspólnie z zainteresowanymi 
można zrobić wiele” (kobieta, 31-45, średnie, pracownik 
administracji)

• „Nie ma tu żadnych perspektyw na dobrą pracę i dalsze 
życie” (kobieta, 19-30, średnie, sprzedawca)

• „Nie widzę tu żadnej przyszłości dla mojej rodziny szczególnie 
dla dzieci” (mężczyzna, 19-30, średnie, własna działalność 
gospodarcza)

• „Nie ma tutaj przyszłości. Młodzi raczej uciekają Mam dzieci i 
też chcę uciec. ” (kobieta, 31-45, średnie, sprzedawczyni)

• „Ja już nie będę zmieniać miejsca zamieszkania, ale dzieci
powinny, brak zatrudnienia.....spowodował, że Szadek stał się
miastem emerytów i rencistów” (kobieta, 31-45, średnie, 
pracownik administracji)

• „....  widoczna ‘emigracja’ młodych stąd wynika z braku
perspektyw, a w konsekwencji powoduje, że Szadek staje się 
swoistym ‘domem starców’” (mężczyzna, 31-45, wyższe, 
przedsiębiorca)

• „Przez ostatnie 10 lat nic tu się nie zmieniło” (kobieta, 31-45, 
średnie, pracownik administracji)

• „Nic się nie dzieje ” (mężczyzna, 19-30, średnie, strażak)
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• „W tym miasteczku nic się nie dzieje i jest ponuro. Poza tym 
nasza młodzież nie jest wychowana jest dużo pijaków w rynku 
....” (kobieta, 19-30, średnie, sprzedawca)

• „....  to miasto nie ma przyszłości ... ” (kobieta, 19-30, wyższe,
student)

• „.....  mała, zaniedbana i pusta mieścina.” (kobieta, 31-45,
średnie, pracownik administracji)

• „ pomijając to, że Szadek jest w miarę możliwości miastem
czystym, bezpiecznym i spokojnym dla ludzi młodych jest 
nieatrakcyjny. Brakuje w nim życia, występuje brak kina, 
dyskotek, dobrej kawiarni. Dom kultury swoją działalność 
ogranicza do programu dla dzieci, ewentualnie dla ludzi
w wieku podeszłym (towarzystwo śpiewacze)........  Uważam,

że moje miasteczko jest idealne dla emerytów, którzy chcą 
odpocząć, ale nie dla ludzi pełnych energii. ” (mężczyzna, 
19-30, średnie, prywatna działalność gospodarcza)

• „(Nie chcę się wyprowadzić z Szadku bo) a niby gdzie i po co 
?” (kobieta, 31-45, wyższe, nauczyciel)

• „ Tu jest miło. ” (kobieta, 46-60, podstawowe, emeryt/rencista)
• „.......  mieszkam tu już tak długo, że przyzwyczaiłam się do tej

małej mieściny” (kobieta, pow. 60, podstawowe, emeryt)
• „Przyzwyczaiłam się do tego miasteczka. Jest małe, ładne,

spokojne i wszyscy się znamy..........  Wszędzie jest blisko. Poza
tym podobają mi się zabytki szadkowskie ”. (kobieta, poniżej 19, 
średnie, uczeń)

• „Jest mi tu dobrze, wszyscy się znają, jak jedna duża rodzina, 
nieraz brakuje mi trochę ’anonimowości’, ale można 
wytrzymać” (kobieta, 31-45, średnie, pracownik administracji)

• „Jest tu spokój, czuję się bezpieczna i lubię swoje osiedle, a do 
większych miast jest w miarę blisko” (kobieta, 19-30, średnie, 
sekretarka)

• „Jest to moje rodzinne miasto. ” (kobieta, 46-60 lat, średnie)
• „....bo to jest moje rodzinne miasto” (kobieta, 19-30, średnie,

sprzedawca)
• „....  tu jest moje miejsce. Mieszkam tu od urodzenia. ”

(kobieta, pow. 60., średnie, emeryt)
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• „Mieszkam tu od urodzenia i jest mi tu dobrze ” (kobieta, 46-60, 
średnie, emeryt/rencista)

• „....  mi tu jest bardzo dobrze” (mężczyzna, 46-60, średnie,
emeryt/rencista)

• „ Tu są moje korzenie ......” (mężczyzna, 46-60, średnie,
handlowiec)

• „Lubię Szadek ponieważ jest cichy, spokojny i dlatego, że tu 
mieszkam od zawsze ! Dlatego, że mieszkają tu moi rodzice 
i znajomi, ” (kobieta, 31-45 lat, nauczyciel, wyższe)

• „...... .jesteśmy łodzianami. Do Szadku przyjechaliśmy jako
młodzi ludzie. Dość trudno było przyzwyczaić się do 
‘zwolnionego’ tempa życia oraz życia ‘na talerzu’ obecnie 
doceniamy to, że w miasteczku wszyscy się znają, pomagają 
sobie o ile istnieje taka potrzeba tu nikt nie jest anonimowy. 
Trzeba liczyć się z opinią społeczną”. (kobieta, 46-60, wyższe, 
emeryt/rencista)

• „Podoba mi się moje miasto potrzeba tylko porządnego 
gospodarza, aby miasto rozkwitło” (mężczyzna, 19-30, średnie, 
energetyk)

• „Miasto systematycznie zwiększa oświetlenie, poszerza ilość 
zieleni, poprawia stan i wygląd chodników, wybudowało 
oczyszczalnię ścieków, buduje kolektory sanitarne. ”
(mężczyzna, pow. 60, wyższe, pracownik administracji)

• „  lubię to miasto” (kobieta, 19-30, średnie, pracownik
administracji)

• „....po prostu kocham to miasto” (mężczyzna, 19-30, średnie,
student)

• „......  moje miasto zaliczam do najpiękniejszego zakątka na
świecie” (mężczyzna, 46-60, średnie, pracownik administracji)


