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UCHWAŁA NR 	  
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 	 2019r. 

w sprawie nadania nazwy dla skweru w Piotrkowie Trybunalskim. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje: 

1. Nadaje się  nazwę  „Kolejowej Grupy Sabotażowej ORZEŁ" dla skweru usytuowanego na działce nr 
61/2 	w obrębie 22, 	u zbiegu ulic: Juliusza Słowackiego i Polskiej 	Organizacji 	Wojskowej 
w Piotrkowie Trybunalskim. 

Granice skweru zostały przedstawione na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 
Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego. 
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UZASADNIENIE 

Z prośbą  o uczczenie pamięci działalności kolejowej grupy sabotażowej „Orzeł" zwracał  
się  kilkukrotnie Pan Ignacy Fidala, syn działającego w tej grupie Stanisława Fidali ps. Chrzan. 

Działająca od października 1939 r. konspiracyjna organizacja kolejowa prowadziła 
skuteczną  działalność  o charakterze sabotażowo-dywersyjnym skierowaną  przeciwko transportowi 
kolejowemu okupanta, na obszarze od stacji Baby do stacji Rudniki k. Częstochowy, podlegającym 
służbie ruchowo drogowej w Piotrkowie. W działalności tej szczególnie wyróżniała się  grupa 
sabotażowa kierowana przez sierżanta Tadeusza Knapa ps. „Orzeł". Działalność  kolejarzy 
koncentrowała się  na uszkadzaniu taboru kolejowego, głównie parowozów i zwrotnic, co 
powodowało wielogodzinne lub kilkudniowe przerwy w ruchu kolejowym. W 1944 roku 
członkowie grupy zostali aresztowani przez Gestapo i rozstrzelani na Budkach i w lesie Bugaj — 
Kleszcz w liczbie 50 osób. Około 30 osób zostało wywiezionych do obozu. 

Dla uczczenia pamięci poległych kolejarzy nadaje się  nazwę  „Kolejowej Grupy 
Sabotażowej ORZEŁ" dla skweru wokół  wieży ciśnień, zlokalizowanego na działce geodezyjnej nr 
61/2 
w obrębie 22, u zbiegu ulic: Juliusza Słowackiego i Polskiej Organizacji Wojskowej w Piotrkowie 
Tryb. Skwer ten dotychczas nie posiadał  nazwy. 
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