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Historia dzielnic - Karpaty
Pierwsze wzmianki o Karpatach 
pojawiły się w roku 1893.  Zwyczajową 
nazwą „Karpaty” zaczęto nazywać 
po I wojnie światowej przedmieście 
Tomaszowa, ciągnące się wzdłuż ulicy 
Mireckiego. Być może owa „górska” 
nazwa wzięła się od wyniosłego, 
prawego brzegu Wolbórki, na którym 
rozrastała się ta dzielnica. W 1928 roku 
obejmowała ona ulice: Montwiłła 
Mireckiego, Zapiecek, fragm. Bartosza 
Głowackiego, fragm. Nowowiejskiej. W 
1934 roku obszar przy ul. Nowowiejskiej 
i Majowej przeznaczono na zieleńce.



Historia dzielnic - Michałówek
Michałówek – nazwa pochodzi od imienia Michała 
Hertza, dyrektora Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego 
Jedwabiu. Przed wojną było to osiedle urzędnicze 
kadry kierowniczej zakładów. Dzielnica powstała pod 
koniec lat 20. XX w. Przed wojną było to osiedle 
urzędnicze kadry kierowniczej zakładów. 
W roku 1933 komisarz rządowy Tomaszowa 
Mazowieckiego wyznaczył dzielnicę przemysłową, 
w której miały być zlokalizowane fabryki. Obejmowała 
ona m.in. obszary obecnego Michałówka (obszary 
między rzekami Czarną i Wolbórką).  



Karpaty

ul. Mireckiego, ok. 1960 r.

Most na końcu ul. Mireckiego, 1960 r.

ul. Spalska, 1941 r.

Bloki przy ul. Nadrzecznej

Michałówek





II Wojna Światowa
Każdego dnia od 1 września miasto było ostrzeliwane z broni pokładowej i bombardowane. W dniu 
5 września liczba nalotów wzrosła. Liczne bomby spadły na ulicę Spalską, a więc granicę 
Michałówka. Ludzie zaczęli uciekać do sąsiednich wiosek na wieść o przerażającej plotce - całe 
miasto, a przede wszystkim Wilanów miały zostać wysadzone w powietrze. 

Wielu Niemców zamieszkałych w Tomaszowie działało na niekorzyść miasta, m. in. 3 września 
“jakiś osobnik na rowerze kręcił się wokół oddziałów wojska polskiego wyładowującego się na 
stacji kolejowej i maszerującego ul. Kamienną i Spalską (Michałówek)”. Po wylegitymowaniu 
okazało się, że jest to Wilhelm Karol Rattig, członek Komendy Selbstschutzu i SA. 

Tego samego dnia zbombardowane zostały mosty na rzece Pilicy. Most kolejowy podobnie jak 
dworzec osłaniany był przez stanowiska karabinów maszynowych z 59. kolejowej kompani OPL. 
Niewielkiemu uszkodzeniu uległ most na Karpatach (obecnie ul. M. Mireckiego). W trakcie 
bombardowania mostu jedna z bomb trafiła i eksplodowała w studni posesji Jerofieja i Stefani 
Aksientiuk. Eksplozja uszkodziła dom tej rodziny nie czyniąc nikomu krzywdy.



II Wojna Światowa
W okolicach ulicy Spalskiej rozgrywały się ważne potyczki dla ludności miasta. Jednego dnia 
potrafiło tam ginąć około 110 żołnierzy. Na ul. Mireckiego miały miejsce egzekucje odbywające się w 
domach ofiar. 

Od połowy 1940 r. gestapo mieściło się w budynku skonfiskowanym Związkowi Pracy 
Obywatelskiej Kobiet, przy ul. Zapiecek 4/6. Dom ten zasłynął jako kaźnia gestapo , a nazwa tej 
bocznej uliczki do dziś wzbudza strach starszych mieszkańców Tomaszowa. Ten oddział gestapo, 
w/g opinii osób, na których przeprowadzano nieludzkie badania oraz policjantów, należał do 
najbardziej krwiożerczych w całej GG. W latach 1941-1942 zatrudnianio przymusowo Żydów 
tomaszowskich przy regulacji Wolbórki. Pracowali tam w niezwykle ciężkich warunkach.

Radziecką ofensywę, rozpoczętą 12 stycznia 1945 roku, wielu historyków wojskowości określa 
mianem największej operacji Armii Czerwonej II Wojny Światowej. Do ataku ruszyły m.in. wojska I 
Frontu Białoruskiego pod dowództwem marszałka Georgija Żukowa, które w ramach tzw. operacji 
wiślańsko-odrzańskiej zajęły Warszawę, Radom, Tomaszów Maz., Łódź i Poznań.



ul. Zapiecek 4/6Budowa bloku Osiedla Zapiecek 

Egzekucja tomaszowskich Żydów
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Państwowa Szkoła Muzyczna, ul. Zapiecek Schronisko dla zwierząt, ul. Kępa
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Bunkier przy ul. Majowej Urząd Skarbowy, ul. Mireckiego
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Nowoczesne centrum medyczne, 
ul. Mireckiego

Centrum handlowe “Rondo”, ul. Partyzantów, lata PRL
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Typowa zabudowa dla dzielnicy - stare domy jednorodzinne
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Park “Michałówek”
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Schron z czasów “Zimnej wojny” Sklep spożywczy “Michałówek”
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Most na Wolbórce
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Ogródki działkowe “Michałówek”
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Szkoła “Tomek” Typowa zabudowa Michałówka, bloki 
i domy jednorodzinne sprzed II WŚ



Roślinność dzielnic
Michałówek jest dzielnicą dobrze zalesioną. Występuje tu bardzo dużo 
obszarów zielonych, pełnych drzew i roślin. Najczęściej występują tu: dęby, 
sosny, lipy. Możemy spotkać także wiele niższych roślin, takich jak: dzwonek 
rapunkuł, łoczyga pospolita, bez, pokrzywy, fiołek wonny, szczaw tępolistny, 
bodziszek cuchnący.

Karpaty są terenem zdecydowanie mniej “zielonym”. Większość łąk i lasów 
zostało przekształconych w zabudowy jednorodzinne. Zachowane tereny są 
głównie lasami liściastymi z drzewami różnego gatunki (dęby, sosny, lipy).



Lipa zwyczajna Szczaw tępolistny



Dzwonek rapunkuł Fiołek wonny



Łoczyga pospolita Bodziszek cuchnący



Pokrzywa zwyczajna Lipa szerokolistna



Zwierzęta, a właściwie ich brak...
Jedynymi zwierzętami, które zwróciły na siebie uwagę podczas naszej wyprawy 
były gołębie i różnego rodzaju insekty. Podobno niekiedy można wypatrzeć tu 
wiewiórki.



Nasza galeria
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