Nr 15 kwiecień 2005 Informator oddziału PTTK w Ozorkowie
Koleżanki i Koledzy!
Sekcja Kolarska „Szwadron” zmienia dotychczasowy sposób realizacji
programu krajoznawczego, polegający na organizowaniu wycieczek w formie
wypadu do określonego obiektu traktowanego jako główny, a nawet często
jako jedynego celu poznawczego.
W tym numerze redakcja w ramach nowego, systemowo zaplanowanego
programu krajoznawczego prezentuje 8 tras wycieczkowych w najbliższe
okolice Ozorkowa. Trasy wyprowadzane są promieniście z miasta. Długość ich
promienia nie przekracza 8 km a dystans od 18 do 24 km.
W sezonie

turystyczno- rowerowym w 2005 r. promienie tras będą

wydłużane do 10- 15 km a ich dystans wzrośnie do 35- 40 km.
W ten sposób powstanie rozrastająca się sieć tras krajoznawczych na
podobieństwo pajęczej, która rozchodząc się z Ozorkowa będzie rozpinana na
coraz dalsze od niego okolice.
W

odróżnieniu

od

poprzedniego

ten

sposób

realizacji

programu

krajoznawczego polegać będzie na zwiedzaniu na trasie wszystkich obiektów
godnych uwagi turysty. Informacje o nich będą zawarte w opisie trasy.
Aby natomiast uniknąć powtarzania opisów obiektów raz już zamieszczonych
w informatorze, będą przy nich wskazówki, w którym numerze „Na szlak”
czytelnik je znajdzie.
Zabieg ten jest konieczny ze względu na ograniczone możliwości
powielania tak rozrosłych objętościowo numerów naszego informatora.

Nie sprawi on większych kłopotów członkom „Szwadronu”, którzy dysponują
wszystkimi dotychczasowymi numerami „Na szlak”.
Natomiast nie posiadającym kompletu

numerów, pozostaje powielenie

potrzebnych egzemplarzy, które są do wypożyczenia w biurze oddziału PTTK
w Ozorkowie, albo do przeczytania w Bibliotece Miejskiej w Ozorkowie przy
ul. Listopadowej 6 oraz w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J.
Piłsudskiego w Łodzi przy ul. Gdańskiej 100/ 102.
Stanisław Frątczak
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TRASA 46
Wokół Ozorkowa cz. B-1
Odcinek: Kowalewice- Orła- Chociszew- Góra Marii
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Ozorków ( 0.0). Start sprzed biura PTTK przy Pl. Jana Pawła II. Przejazd ul.Ignacego
Starzyńskiego po moście na Bzurze, potem wspinającą się pod górę ul. Nowe Miasto
Ozorków opuszczamy zjeżdżając w dół ul. Adamówek i skręcamy w lewo, w drogę wiodącą
przez Grotniki do Aleksandrowa. Droga w dalszym ciągu opada tu po dość stromym stoku
dolinnym i przecina wieś Kowalewice Małe. Za wsią przejeżdżamy po moście na Bzurze,
która płynie tu po dnie szerokiej zabagnionej doliny porosłej roślinnością łąkową. Za
zakrętem drogi, po lewo, w głębi za zabudowaniami gospodarstwa na topoli gniazdo
z zamieszkałą rodziną bocianią.
Kowalewice ( 4.0). Dawniej wieś królewska, podległa zamkowi w Łęczycy. Na skrzyżowaniu
dróg stała dawniej karczma, potem wykorzystywana jako szkoła. Obecnie na jej miejscu skład
opałowy. Na zachodnim skraju wsi na rzece Lindzie do II wojny światowej był młyn zwany
Choróbem. Tam też badania archeologiczne przeprowadzone w 2000 r. Wykryły ślady
osadnictwa i prymitywnego hutnictwa sprzed 2 tysięcy lat.
Ze skrzyżowania skręcamy w lewo i po 400 m jazdy docieramy do pomnika upamiętniającego
egzekucję dokonaną w dniu 11 września 1939 r przez niemieckich żołnierzy na 26 cywilnych
obywatelach polskich, głównie mieszkańcach wsi. Sprzed pomnika wracamy do
skrzyżowania i kontynuujemy jazdę drogą asfaltową w kierunku południowym. W połowie
drogi między Kowalewicami a dużym kompleksem leśnym należącym do Nadleśnictwa
Grotniki planowana jest budowa autostrady A-2 ze Strykowa przez Emilię w kierunku
Konina. Droga, którą jedziemy będzie wówczas przebiegać w tunelu pod autostradą. Jadąc
wzdłuż zachodniego skraju lasu grotnickiego docieramy do okazałej kapliczki przydrożnej,
którą wita nas wieś Orła.
Orła ( 6.2). Wjeżdżamy w jedną z najdłuższych wsi gminy Parzęczew, liczącą 2.5 km. Była
dawniej własnością królewską i jeszcze w XVIII w. nosiła nazwę Orły Królewskie.
W XVI wieku zajmowała obszar XI łanów tj. około 196 ha. Dziś wieś położona w pobliżu
lasów, posiada niezbyt urodzajne gleby i w coraz większym stopniu spełnia funkcje
rekreacyjne. Wieś była miejscem walk zarówno podczas I jak i II wojny światowej.
W czasie Bitwy nad Bzurą 11 września 1939 r. szwadrony Pomorskiej Brygady
Kawalerii stoczyły tutaj zacięty bój z Niemcami, niszcząc trzy czołgi wroga i zmuszając go
do wycofania się ze wsi.
Dojeżdżamy do skrzyżowania dróg w środku wsi, gdzie szczególnie zacięty bój toczyli tu
szwoleżerowie ze szwadronu kolarskiego. Zginęło tu 13 kawalerzystów kolarzy przy obsłudze
działka przeciwpancernego. W hołdzie bohaterskim żołnierzom został tu postawiony pomnik
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we wrześniu 2003 r. Spod pomnika ruszamy dalej wzdłuż wsi. Na jej zachodnim krańcu
przekraczamy rzekę Lindę, nad którą do końca XIX w stał młyn zwany Kozubem.
Linda jest prawobrzeżnym dopływem Bzury. Jej źródło znajduje się pod lasem Krogulec koło
Zgierza a ujście na północ od zachodniego skraju Kowalewic.
Rzeczka w ubiegłych wiekach poprzez spiętrzenia wód stanowiła źródło energii
motorycznej zarówno dla młynów zbożowych jak i w XIX w dla dwóch papierni,
w pobliskim Duraju i Krzemieniu. Obecnie zbiorniki wodne na Lindzie spełniają wyłącznie
rolę rekreacyjną. Za Lindą rozciągają się tereny z przewagą gleb piaszczystych, porosłe
laskami, należące do wsi Pustkowa Góra. Wieś o pierwotnej nazwie Pustkowie Górne
należała niegdyś do zakonu sióstr Norbertanek z Łęczycy, które w celach kolonizacyjnych
sprowadziły

tu

siedmiu

osadników

zw.

olendrami,

prawdopodobnie

pochodzenia

niemieckiego. Obecnie Pustkowa Góra jest wsią typowo letniskową. Teren wsi przecina po
osi Pn.- Pd- linia kolejowa Łódź- Kutno zbudowana w 1922 r. Na lewo od przejazdu
kolejowego w odległości 0.5 km przystanek Chociszew. Wysoki nasyp kolejowy w czasie
wrześniowych walk w 1939 r. był przez Niemców wykorzystywany jako linia obronna,
zdobyta w natarciu przez polską kawalerię. Zjeżdżając z nasypu skręcamy w lewo,
w asfaltową drogę prowadzącą przez las, którą docieramy do Chociszewa.
Chociszew ( 10.5). Dawna wieś szlachecka. Co najmniej od X w. należała do rodu
Chociszewskich herbu Junosza. Właściciele byli fundatorami i kolatorami (tzn. finansowali
utrzymanie) drewnianego kościoła zbudowanego około połowy XV w. Kościół ten pod wezw.
św. Wojciecha z niewielką parafią trwał przez przeszło 200 lat, zanim Chociszew w 1671 r.
nie został przyłączony do parafii w Parzęczewie. Potem Chociszew w 1638 r. przeszedł na
własność zakonu sióstr Norbertanek z Łęczycy.
Wieś w XIX w. była siedzibą gminy i liczyła 199 mieszkańców. W 1827 r. poza folwarkiem
liczącym 481 mórg było 28 zagród kmiecych.
Przejeżdżamy po moście na Bzurze zbudowanym w 1980 r. Rzeka Bzura, lewy dopływ Wisły
o długości 166 km ma swoje źródła w Łagiewnikach na terenie Łodzi a ujście
w Wyszogrodzie.
Jeszcze w latach 80- tych ubiegłego wieku była tak zanieczyszczona, że nie mieściła się
w żadnej klasie czystości. Teraz stan wód znacznie się poprawia pod względem
fizykochemicznym ja i biologicznym.
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Po prawej stronie nad rzeką, za mostem drewniany młyn zbożowy, jedyny czynny na Bzurze
w okolicach Ozorkowa i jeden, z 8, które funkcjonowały nad odcinkiem rzeki między
Aleksandrowem a Ozorkowem.
Obecny zbudowany w 1918 r. na miejscu znacznie starszego. Do 1968 napędzany siłą
motoryczną rzeki, obecnie energią elektryczną. Dysponuje 5 parami walców, które dają
zdolność przemiałową 20 ton zboża na dobę. Właścicielem młyna jest Stanisław Jaroszewicz.
Naprzeciwko młyna, po przeciwnej stronie drogi stał niegdyś drewniany budynek szkoły,
jeden z czterech na terenie dawnej gminy Chociszew.
Jadąc dalej po minięciu drogi prowadzącej w lewo do Mariampola widzimy współczesny
budynek szkoły zbudowany w miejscu gdzie dawniej stał kościół.
Opuszczamy Chociszew drogą asfaltową, która biegnie w kierunku północnym. Po lewej
w oddali zabudowania wsi Mikołajew o rekordowej w Gminie Parzęczew długości
wynoszącej 4,5 km. Jej południowa część nazywała się do niedawna Nową Jerozolimą
a północna Rafałowem.
W pobliżu Rafałowa podczas walk we wrześniu 1939 r. kawalerzyści z Pomorskiej Brygady
Kawalerii stoczyli zwycięski bój z Niemcami zadając mu straty w ludziach i sprzęcie oraz
zmuszając do odwrotu. Szwadron kolarski zdobył tu wtedy działko przeciwpancerne,
z którego na skrzyżowaniu dróg w Orle prowadził skuteczny ogień do nieprzyjacielskich
czołgów.
Po minięciu odchodzącej w prawo drogi do wsi Florianki zjeżdżamy z asfaltowej drogi
w prawo, w drogę gruntową prowadzącą do wsi Julianki. ( 13,5)
Za ostatnimi zabudowaniami wioski nie dochodząc do szosy Ozorków- Parzęczew skręcamy
w prawo, w drogę polną wspinającą się na wierzchołek wzniesienia. Wzniesienie to
o wysokości 182 m n.p.m. nazywa się Górą Marii. Pochodzi ono z okresu zlodowacenia
środkowopolskiego i przedstawia sobą formę kemu. Wzgórze powstało z piachu nanoszonego
do szczeliny w topniejącym lodowcu przez wody spływające po jego powierzchni.
Ze szczytu wzniesienia rozciąga się rozległy widok. Widać z niego nie tylko pobliski
Ozorków, Łęczycę, Górę św. Małgorzaty, o takim samym jak Góra Marii pochodzeniu, ale
przy dobrej widoczności także Daszynę leżącą na grzbiecie kutnowskiej moreny a nawet
elektrownię w Adamowie pod Turkiem odległą o prawie 50 km
To dominujące nad okolicę wzniesienie wykorzystali Niemcy podczas walk we
wrześniu 1939 r. Stąd trzymali pod obstrzałem pobliskie tereny. Znany nam już szwadron
kolarzy z 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich o świcie 11 września z zaskoczenia zdobył
górę, ale potem dwukrotnie ja tracił i kolejno zdobywał w zaciętych walkach na białą broń.
6

Pozostałe szwadrony Zbiorczego Pułku Pomorskiej Brygady Kawalerii opanowały leżące
u stóp wzniesienia wsie Florianki i Konstantki. Górę Marii opuszczamy polną drogą w
kierunku północnym. Na odcinku niebezpiecznie stromego stoku pieszo, trzymając rowery,
a potem zjeżdżamy do drogi Ozorków- Parzęczew. Drogą tą udajemy się w prawo. Granicę
Ozorkowa przekraczamy na skrzyżowaniu dróg i ulicą Konstytucji 3 Maja oraz Starzyńskiego
dojeżdżamy do końca trasy na Placu Jana Pawła II ( 18.0 km ) .
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Trasa 47
Wokół Ozorkowa cz.B-2

Ozorków (0.0) Z Placu Jana Pawła II jedziemy ul. I. Starzyńskiego, następnie ul. Konstytucji
3-ego Maja, którą dojeżdżamy do skrzyżowania z ul. Makową, stanowiącą zachodnią część
miasta. (2.5)
Skrzyżowanie to w XIX w. Nazywało się Wygoda, prawdopodobnie dzięki stojącej tu
karczmie.
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Nie zmieniając kierunku wyjeżdżamy z miasta drogą zwaną dawniej traktem parzęczewskim.
Po przejechaniu 600 m skręcamy w lewo, w ścieżkę polną wspinającą się na wyniosłe
wzgórze zw. Górą Marii.
Góra Marii (4.0) Na szczycie wzniesienia około 180 m wysokości, doskonały punkt
widokowy, szczególnie w kierunku północnym i zachodnim. Można stąd zobaczyć
elektrownię w Turku, odległą o prawie 50 km.
Wzniesienie to powstało w okresie zlodowacenia środkowopolskiego i przedstawia sobą
formę kemu, powstałego z materiału skalnego znoszonego do szczeliny topniejącego lodowca
przez spływające po jego powierzchni wody. Do niedawna był to teren eksploatacji żwiru
budowlanego, szczególnie intensywny na wschodnim stoku.
W czasie wojny obronnej w 1939 r. wzgórze było obsadzone przez siły niemieckie, które
osłaniały stąd od południa i zachodu własne wojska broniące się na północnym przedpolu
Ozorkowa, przed nacierającą od strony Łęczycy Armią „Poznań”.
W dniu 11 września o zdobycie Góry Marii, która przechodziła z rąk do rąk, toczyły zacięte
walki oddziały Pomorskiej Brygady Kawalerii, w tym szwadron kolarzy 2 Pułku
Szwoleżerów. Ze wzgórza zjeżdżamy ścieżką polną (zalecana ostrożność!) po jego
zachodnim stoku do drogi prowadzącej do wsi Julianki, którą udajemy się w prawo, żeby
dotrzeć do traktu parzęczewskiego(5.0). Jesteśmy na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą do
wsi Żelgoszcz. W jej skład wchodzi pięć najbliżej położonych gospodarstw pozostałych po
dawnej wiosce Rózinów.
Pod tą wsią w czasie Powstania Styczniowego oddział jazdy brzesko- kujawskiej pod
dowództwem rotmistrza Okoniewskiego stoczył 21 października 1863 r. potyczkę z wojskami
rosyjskimi. Powstańcy zaatakowani przez rote piechoty i sotnie kozaków najpierw wykonali
odwrót a potem zaszarżowali na ścigających ich kozaków, zadając im straty i zmuszając do
ucieczki.
Dalej traktem kierujemy się do wsi Wytrzyszczki.
Wytrzyszczki (6.0) W głębi na prawo od drogi kępa drzew porastająca dawny cmentarz
ewangelicki.
Wytrzyszczki jak i okoliczne wsie na końcu XVIII i początku XIX w. były kolonizowane
przez władze pruskie, które na terenach zaboru dążyły do zwiększenia liczby ludności
niemieckiej.
W Wytrzyszczkach, w których mieszkał „królewsko- sasko aktowy pisarz” powiatu
zgierskiego, została w dniu 13 marca 1811 r. spisana nowa zmodyfikowana przez Ignacego
Starzyńskiego, właściciela Ozorkowa umowa z osadnikami.
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Piaskowice (7.0) Wraz z Parzęczewem własność książęca. Lustrowana w 1098 r. przez
Bolesława Krzywołustego. Zobowiązana do dostarczania rocznie 50 koni dla drużyny
książęcej. Od 1180 r. własność arcybiskupów gnieźnieńskich.
W XVI w. właścicielem Piaskowic jak i Parzęczewa był Wojciech Piaskowski. Wieś liczyła
wtedy 7 zagród i jedną karczmę. Od XVIII w. przeszła w posiadanie rodziny Stokowskich.
Od 1939 r. właścicielem był Zdzisław Rozwadowski. Po wojnie było tu gospodarstwo
hodowlane należące do Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Leśmierzu. Obecnie
własność prywatna a wieś włączona w granice Parzęczewa.
Na prawo przy drodze drewniany budynek siedziby wójta gminy Piaskowice. Urząd gminy
funkcjonował tu od XVII w. do 1945 r. kiedy to został przeniesiony do Parzęczewa.
Po lewej stronie drogi za dwupiętrowymi budynkami mieszkalnymi postawionymi dla
pracowników PGR-u droga prowadząca do zabudowań dawnego folwarku. Dalej zaniedbany
park podworski

o powierzchni 4,6 ha z I poł. XIX w. Wśród zabytkowego drzewostanu

przeszło dwustuletnie dęby i stuletnie świerki pospolite. Przy końcu parku dobrze zachowane
grodzisko stożkowe o wys. 5 m, otoczone fosą o szerokości 4 m. Średnica górna grodziska
wynosi 12 m, dolna 30 m. Wodę do fosy dostarczała płynąca za parkiem rzeczka Gnida,
prawobrzeżny dopływ Neru.
Grodzisko z drewnianą budowlą obronną na szczycie stanowiło szlachecką fortyfikację,
o której podają źródła z 1394 r.
Parzęczew (8.0) Przed wjazdem do Parzęczewa witacz z herbem miejscowości
przedstawiającym basztę z otwartymi wrotami. Po prawej stronie ulicy Ozorkowskiej mijamy
Dom Kultury i remizę Ochotniczej Straży Pożarnej. Wjeżdżając na skrzyżowanie ulic
znajdujące się przy wschodniej pierzei Placu Kościuszki skręcamy w lewo w ul. Mickiewicza,
w dawny trakt łączący Lutomiersk z Łęczycą. Z rozwidlenia ulic skręcamy w lewo w ul. św.
Rocha. Po prawo siedziba władz Gminy Parzęczew w dawnym budynku szkoły podstawowej
z 1936, po lewo brama cmentarza parafialnego. Na wprost bramy kościół p.w. św. Rocha
z XVI w, przeniesiony tutaj w XIX w. ze wsi Ignacew na dawny cmentarz „choleryczny”.
Kościół jest orientowany, zbudowany z modrzewia, kryty gontem. Wystrój wnętrza przeważa
barokowy. Za prezbiterium znajdował się niegdyś nagrobek pochowanego tutaj uczestnika
Powstania Styczniowego, Wincentego Bagińskiego. W pobliżu kościoła były też mogiły
żołnierzy Pomorskiej Brygady Kawalerii, którzy zginęli we wrześniu 1939 r. oraz załogi
dwóch samolotów polskich zestrzelonych nad Parzęczewem. Ekshumowane szczątki
poległych spoczywają na cmentarzu w Łęczycy.
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Wśród nagrobków zwraca uwagę grobowiec rodzinny Stokowskich i Rozwadowskich oraz
kamienna płyta na grobie ks. Uzarskiego.
Jedna z alei biegnących wzdłuż cmentarza prowadzi do jego południowej części, gdzie
interesująco zaplanowany zestaw figur z Chrystusem na krzyżu i amfor zwieńczonych
symbolami mszalnej liturgii nawiązuje tematycznie do Golgoty.
Po lewo, pod murowanym parkanem groby ofiar mordu dokonanego w dniu 11 września 1939
r. na mieszkańcach Kowalewic przez niemieckich żołnierzy.
Drugim wejściem opuszczamy cmentarz i kierujemy się w prawo na ul. Parkową, przy której
po prawo usytuowane w zagłębieniu terenowym boisko Klubu Sportowego „Orzeł”, po lewo
kompleks budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum a nieco dalej Gminny Ośrodek
Zdrowia i Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji. Ulicą Parkową udajemy się nad
niewielki zalew, miejsce wypoczynku i rozrywki mieszkańców Parzęczewa. Stąd ulicą
Ogrodową i Stodalnianą wracamy na rynek. Stanowi on centrum zachowanego dawnego
układu urbanistycznego, kiedy Parzęczew był miastem. Historia Parzęczewa sięga XI wieku.
Pierwsza wzmianka już w kronice Galla Anonima. W 1421 r. na prośbę ówczesnego
właściciela wsi, łowczego łęczyckiego, Wojciecha Parzęczewskiego herbu Pomian,
Władysław Jagiełło nadaje Parzęczewowi prawa miejskie z przywilejem odbywania targów w
każdy czwartek. Chociaż Zygmunt I Stary przyznaje miastu prawo do 3 jarmarków rocznie,
a następni panujący coraz to zwiększają ich liczbę, nie przyczynia się to do wzrostu funkcji
miejskich i ciągle głównym zajęciem mieszkańców jest uprawa roli.
Brak czynników miastotwórczych przy równoczesnym rozwoju sąsiednich miejscowości
opartych na produkcji sukienniczej powoduje odebranie Parzęczewowi w 1870 r. praw
miasta.
Według „Słownika geograficznego Królestwa Polskiego ...” wydanego w 1886 r. Parzęczew
liczył 89 domów i 1274 mieszkańców w tym, 519 Żydów. Poza dwoma kościołami istniała
wówczas bóźnica, szkoła początkowa, 2 olejarnie i 2 garbarnie.
W rynku centralne miejsce zajmuje kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia N.M.P, św. Anny
i św. Wojciecha, zbudowany w latach 1802 i 1804 z fundacji dziedziców dóbr
parzęczewskich- Franciszka i Ignacego Stokowskich.
Kościół w stylu klasycystycznym, murowany , na planie prostokąta, jednonawowy,
z przybudowaną do prezbiterium od południa kruchtą, od północy zakrystią, z wieżą
w fasadzie.
Wnętrze rozczłonkowane pilastrami, z bogatym wystrojem, interesującą dekoracją stuikową
i polichromią.
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Z rynku kierujemy się w lewo, w ul. Łęczycką, którą przecina rzeczka Gnida.
Po lewo w głębi na łąkach nad Gnidą widoczna kępa zadrzewienia. Badania archeologiczne
przeprowadzone w 1988 r. wykryły istnienie dwufazowego siedliska usytuowanego na kopcu
o średnicy podstawy około 26 m i wysokości 4 m. W drugiej fazie datowanej na I połowę
XVI w. do I połowy XVII w. istniał tu drewniany dwór zbudowany na miejscu istniejącej tu
prawdopodobnie w XV w. fortalicji. Po lewej mijamy okazały murowany budynek
nieczynnego młyna.
Opuszczamy Parzęczew i przejeżdżamy przez Wielką Wieś, która ukośnie przecina drogę.
Wielka Wieś (11.8) Przeprowadzone w Wielkiej Wsi badania archeologiczne w 1936 r.
odkryły tu istnienie cmentarzyska prehistorycznego. Po przejechaniu 2 km w kierunku
Łęczycy, nie dojeżdżając do skrzyżowania dróg w Borszynie skręcamy w prawo w asfaltową
drogę prowadzącą przez wieś Parcele Janowickie (13.8). Na końcu wsi skręcamy w lewo
i dojeżdżamy do cmentarza parafialnego w Solcy Wielkiej.
Solca Wielka (15.6) Przy głównej alei cmentarnej warto zwrócić uwagę na kilka zabytkowych
nagrobków reprezentujących styl neoklasycystyczny i secesyjny. Od cmentarza dojeżdżamy
do rozwidlenia dróg za remizą OSP i skręcamy w drogę prowadzącą do Pełczysk. Zarówno
Pełczyska jak i Solca Wielka już w średniowieczu znane były z występowania słonych wód.
W latach 1780- 1795 Jacek Jezierski, starosta łukowski zbudował tu warzelnię soli. Sól ta
skutecznie konkurowała zarówno z solą kamienną z Wieliczki jak i z solą warzonkową
z Burska. Potem w skutek wysłodzenia się wód i nieopłacalności warzelnię zamknięto. Przed
końcem wsi Pełczyska (17.3) na lewo od drogi jest niewielki zbiornik wodny wśród łąk i pól
zwanych przez mieszkańców SŁONARAMI. Jeszcze przed 30 laty wybijało tutaj źródełko
wyraźnie słonej wody.
W pobliżu można było spotkać holofity- unikalne rośliny sololubne, jak jarnik solankowy,
ostrzew rudy i zamętnica trzonowata.
Za wsią Pełczyska skręcamy w lewo i dojeżdżamy do drogi prowadzącej przez wieś Śliwniki
(18.5).
Od kapliczki skręcamy w prawo i docieramy do odchodzącej w lewo ulicy Konopnickiej
(19.5)
Ulicą Konopnickiej a potem Żeromskiego, Traugutta i Starzyńskiego wracamy na Plac Jana
Pawła II (23.0).
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Trasa 48
Wokół Ozorkowa cz. B-3
Ozorków- Śliwniki- Solca Mała- Sierpów- Tkaczew- Borszyn- Solca Wielka- WróblewOzorków.

Wyjeżdżamy z P. Jana Pawła 2 ul. Listopadową, następnie dojeżdżamy ul. Łęczycką,
Kolejową, Suchą i Solecką do ul. Żytniej, wzdłuż której przebiega zachodnia granica miasta.
Ul. Żytnią kierujemy się w prawo i przez wieś Śliwniki dojeżdżamy do Wróblewa, do drogi
Ozorków-Uniejów.
Drogą tą udajemy się w lewo do skrzyżowania dróg przy kościele w Solcy Wielkiej.
Ze skrzyżowania kierujemy się w prawo i jedziemy drogą biegnącą najpierw wzdłuż wsi
Solca Wielka a potem Solca Mała.
We wrześniu 1939r. obie wsie, zarówno te, wzdłuż których jedziemy jak i położone wzdłuż
drogi biegnącej równolegle po prawo w odległości ok. 0,5 km toczyły się zacięte walki.
W samej tylko wsi Solca Mała, z której rozpoczęło się natarcie 60 pułku piechoty na
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Niemców broniących się w folwarku Wróblew i w Solcy Wielkiej straty polskie wyniosły 67
w zabitych i rannych.
Badania archeologiczne przeprowadzone w 1947r. wykryły w Solcy Małej ślady osadnictwa
z neolitu młodszej epoki kamiennej.
Za kapliczką przy skrzyżowaniu dróg kończy się asfaltowa nawierzchnia. Po prawo
w wewnętrznym łuku drogi duże gospodarstwo rolne na miejscu dawnego majątku
ziemskiego należącego 1939r. do rodziny Wawelskich.
Po kilometrze jazdy docieramy do niewielkiego lasku obrastającego lekko wyniesioną ponad
otoczenie wydmę.
Na prawo od piaszczystej drogi terenu lasu ogrodzony betonowym płotem. Płot ten chroni
niezwykle cenne cmentarzysko kultury łużyckiej sprzed 3200 lat. Wykryte zostało
przypadkowo w 1901r.
Badania archeologiczne przeprowadzone w 1931r odkryły 100 grobów ciałopalnych i 70
jamek. Wznowiona przez muzeum archeologiczne w łodzi eksploracja w 1947r.
i kontynuowana w latach 1989-1993r pozwoliła stwierdzić istnienie tu rozleglejszej i wielo
kulturowej oraz długo trwałej nekropoli zawierającej bogaty materiał zabytkowy w postaci
261 grobów ciałopalnych. Ze względu na dużą wartość naukową cmentarzyska jego teren
o wielkości 1,9h został w 1937r. wykupiony z przeznaczeniem na rezerwat archeologiczny.
1966r obiekt został objęty ochroną prawną a 2002r ogrodzony. Zbudowany w 2003r pawilon
przeznaczony na składnicę zabytków archeologicznych. Ma służyć celom dydaktycznym
a w przyszłości przechowywane w nim eksponaty mają być udostępnione dla zwiedzających.
19 Września 2003r nastąpiło oficjalne otwarcie składnicy z czasową ekspozycją zabytków
pochodzących z tras przyszłych autostrad. Sprzed cmentarzyska tą samą droga wracamy do
skrzyżowania dróg w Solcy Małej i skręcamy w prawo w drogę prowadzącą do Tkaczewa.
Od szosy Łęczyca-Parzęczew droga wysadzona okazałymi jesionami. W Tkaczewie skręcamy
w

lewo między pozostałymi po bramie słupami w aleję prowadzącą do dawnego dworu

usytuowanego pośrodku parku. Wieś Tkaczew należała niegdyś do arcy biskupstwa
gnieźnieńskiego. W czasie rozbiorów przejęta przez państwo. W latach 1812-1835 zarządzał
Tkaczewem Chodecki, który założył tu folwark i ok. 1825r zbudował istniejący do dziś dwór.
Potem w Tkaczewie powstał majorat liczący ok. 3000 mórg, którego właścicielem z nadania
władz carskich został rosyjski generał Aleksander Pęchurzewski.
Jego potomkowie w 1859 Tkaczew wydzierżawili Kazimierzowi Dzierzbickiemu herbu
Topór. W tym czasie przybywała tu parokrotnie z Bronowa na towarzyskie przyjęcia Maria
Konopnicka, której mąż przyjaźnił się z Dzieżbickim. Poetka jedno z tych przyjęć tak
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wspomina; Byliśmy……. na św. Leokadię u pp. Dzierzbickich w Tkaczewie, trochę
arystokratów i chorujących na państwo- stąd dopiero 3 dnia rozjeżdżali się goście.
Po Dzierzbickich właścicielami dóbr Tkaczew zostali Walewscy herbu kolumna.
Dwór jest murowanym, parterowym budynkiem na planie prostokąta, kryty wysokim
naczółkowym dachem pierwotnie z gontów, obecnie częściowo eternitem, częściowo blachą
ocynkowaną.
Na środku sześcioczęściowej elewacji frontowej, skromny trzyosiowy ryzalit, spełniający rolę
ganku. Wnętrze budynku w układzie dwutraktowym.
Majątkiem tkaczewskim i w Solcy Małej zarządzała Janina z Pobielskich Walewska żona
Stanisława Walewskiego zmarłego w 1940r.
Po wojnie majątek uległ parcelacji. W dworze do 1977 znajdowała się szkoła, potem
biblioteka obecnie mieszkania.
Wokół dworu zaniedbany obecnie park z przełomu XVIII i XIX w. W sąsiedztwie dworu
grupa okazałych dębów, wiązów, jesionów i świerków liczących około 200 lat
z kwalifikacjami na pomniki przyrody. Na drzewostan parku składają się ponadto lipy, klony,
graby, jawory i rabinie akacjowe. Na południe od parku teren dawnego folwarku z dwoma
stawami.
Po wyjeździe z parku kierujemy się drogą w lewo do wsi Skromnica (12.5)
Skręcamy w nią w lewo i docieramy w Borszynie do drogi Uniejów- Ozorków (14.9)
Drogą tą kierujemy się w lewo. Po minięciu skrzyżowania z drogą Łęczyca- Parzęczew po
prawo za zabudowaniami jednego z gospodarstw zabytkowy wiatrak typu koźlak z połowy
XVIII w. Wiatrak do 1911 r. stał na skrzyżowaniu w Borszynie i należał do folwarku
w Tkaczewie. Przeniesiony w nowe miejsce był czynny do 1949r. Od 1957r. wpisany
w rejestr zabytków. Nie remontowany, pozbawiony śmigieł jest w fatalnym stanie
technicznym.
Dojeżdżając do Solcy Wielkiej mijamy po prawej stronie budynek tutejszej Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum. Za nim skręcamy w prawo w drożynę prowadzącą do kwatery
wojskowej cmentarza parafialnego. W rzędach po obu stronach alejki groby 155 żołnierzy
polskich w tym 27 nieznanych, poległych 10-12 września 1939r. W walkach o Solcę Wielką,
Solcę Małą, Wróblew, Parzyce, Cedrowice oraz Ostrów.
Na końcu alei tablica intencyjna poświęcona poległym głównie 60 Pułku Piechoty i 29 Pułku
Strzelców Kaniowskich. Z 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty należącej do Armii „Poznań”, ale
także nielicznych żołnierzy Armii „Pomorze” i Armii „Łódź”.
Po powrocie tą samą dróżką do drogi dojeżdżamy do kościoła (18.0)
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Pierwsza wzmianka o Solcy Wielkiej z 1357r. Pierwotnie wieś należała do dóbr
arcybiskupów gnieźnieńskich, potem częściowo do kapituły łęczyckiej. Od 1827r. Stała się
wsią rządową i wchodziła w skład majoratu Krzepocin a potem Tkaczew.
Obecny kościół parafialny p.w. św. Wojciecha wzniesiony w latach 1903-1909 na miejscu
drewnianego, trzynawowy zawiera w sobie zarówno elementy stylu gotyckiego jak
i romańskiego.
W elewacji trzy wieże, środkowa ma jakieś 38 m. W wyposażeniu kościoła zabytkowa
wczesnobarokowa drewniana chrzcielnica z pocz. XVII w. I obraz barokowy św. Franciszka
z XVIII w. Na murach świątyni liczne ślady po ostrzale z września 1939.
Szczególnie zacięty bój z Niemcami stoczyła tu w nocy z 11 na 12 września 3 kompania 60
pułku piechoty z Krotoszyna tracąc dużo zabitych i rannych, w tym swojego dowódcę kpt.
Bolesława Majewskiego.
Sprzed kościoła ruszamy w stronę Wróblewa. Za skrzyżowaniem dróg po prawej budynki
mieszkalne dawnej służby folwarcznej tzw. Czworaki zwane też koszarami. Po lewo budynki
zbudowane

po

wojnie

dla

członków

byłej

Rolniczej

Spółdzielni

Produkcyjnej

„Wróblewianka” założonej na miejscu dawnego majątku ziemskiego, którego ostatnim
dziedzicem był Stefan Wilski.
Również i dawny folwark Wróblew był miejscem zaciętych walk we wrześniu 1939r. Który
parokrotnie przechodził z rąk do rąk. Na murach budynków gospodarczych i czworakach
jeszcze przed paroma laty widać było ślady od uderzeń pocisków.
Przez wieś powstałą na rozparcelowanych w 1945r. Gruntach majątku Wróblew, liczącego
226 ha, dojeżdżamy przecinając tory kolei szerokotorowej Łódź Kal.- Kutno i tory kolejki
wąskotorowej Ozorków- Krośniewice do drogi A-1(20.0).
Z zachowaniem największej ostrożności wjeżdżamy na tę drogę kierując się w prawo.Na jej
łuku zjeżdżamy z niej w prawo i obok stojącej tu od dawien dawna kapliczki św Rocha,
patrona wędrowników (20.7) wjeżdżamy na ul. Łęczycką a potem w Listopadową, którą
docieramy do Placu Jana Pawła II (23.4).
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Trasa 49
Wokół Ozorkowa cz. B-4
(Szlakiem nadbzurzańskich młynów)
Ozorków- Cedrowice- Parzyce- Leśmierz- Mierczyn- Tymienica- Ostrów- Ozorków.

Z Placu Jana Pawła II jedziemy ul. Listopadową a potem Łęczycką do skrzyżowania z ul.
Orzeszkowej i Gębicką (1.7 km).
Stąd udajemy się w prawo w ul. Gębicką, która jeszcze do 1987 r. Jeszcze jako wieś leżała
poza granicami miasta.
Nie dojeżdżając do drogi A1 skręcamy w prawo w ul. Młynarską, którą dojeżdżamy do
młyna(2.7). Obecny młyn w Gębicach piętrowy z cegły zbudowany został na miejscu
wcześniej tu stojącego drewnianego. Był największym młynem na Bzurze między
Ozorkowem a Łęczycą. Dysponował 6 parami walców i mielił 6 ton zboża na dobę.
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Do 1938 stanowił własność „Cukrowni i Rafinerii” w Leśmierzu. Następnie właścicielem był
Hersz Parzęczewski. Funkcjonował jeszcze po wojnie jako własność prywatna. Sprzed młyna
wracamy do ul. Gębickiej, którą przecina trasa A1(E75) o dużym natężeniu ruchu
samochodowego.
Na końcu zabudowy ulicy, po prawej, w głębi nadbzurzańskich łąk budynek i urządzenia
techniczne miejskiej oczyszczalni ścieków zbudowanej wg. technologii duńskiej w 1996r.
4,75 mln. zł, dotowanej przez rząd duński w wys. 350 tys marek niemieckich.
Nieco dalej na łąkach nad Bzurą budynek pompowni dostarczającej rurociągiem oczyszczoną
wodę z Bzury do wieży ciśnień na stacji kolejowej w Ozorkowie.
Jadąc dalej mijamy niewielki las sosnowy należący kiedyś do majątku Cedrowice. Las ten
porasta okazałą wydmę odciętą w połowie przez wyrobisko żwiru.
O las ten we wrześniu 1939r. Toczyły się zacięte walki. Pozostały po nich ślady w postaci
okopów od strony północnej, w których Niemcy bronili się przed natarciem polskiej piechoty
i od strony południowej, gdzie Polacy po zdobyciu lasu okopali się obronnie od strony Gębic.
Za lasem skręcamy w drogę odchodzącą w prawo, która prowadzi do mostu na Bzurze (4,4).
Do lat siedemdziesiątych stał tu na lewym brzegu rzeki drewniany młyn wodny z połowy
XIX w. o konstrukcji słupowej. Pokryty gontowym dachem naczółkowym był malowniczo
wkomponowany w krajobraz okolicy. Miał trzy pary walców i dobową moc przerobową
wynoszącą 4 tony ziarna. Do 1938r. Należał do „Cukrowni i Rafinerii” w Leśmierzu, potem
do Antoniego Starosteckiego.
Na odcinku Bzury między młynami w Gębicach i Cedrowicach jeszcze pod koniec XVIII w.
funkcjonował młyn Czerniewy, po którym nie został żaden ślad poza naniesieniem na mapę
Pertheesa z 1793r. Od mostu wracamy do drogi prowadzącej do Leśmierza.
Po prawej stronie towarzyszy nam zabudowa gospodarcza dawnego majątku ziemskiego
Cedrowic liczącego 639 ha, należącego do „Towarzystwa Przemysłowego Leśmierz” oraz
szereg czworaków dla pracowników folwarcznych. Po wojnie powstało tu Państwowe
Gospodarstwo Rolne, które rozwinęło hodowlę trzody chlewnej. Obecnie zabudowa
gospodarcza niewykorzystana i nie remontowana popada w ruinę.
Przejeżdżamy przez wieś Parzyce. W XV w. liczyła 9 łanów (153ha), była wsią królewską
i należała do zamku łęczyckiego. Za zakrętem

skręcamy w prawo w asfaltową drogę

prowadzącą do wsi Muchówka. Zatrzymujemy się przy moście na Bzurze.(6,6)
Tutaj na prawym brzegu rzeki już w 1522r. Stał młyn wodny należący wówczas do wsi
królewskiej Ostrów. W 1938r. właścicielem był Otto Ganter. Młyn wtedy posiadał 3 pary
walców i zdolność przemiałową 5 ton ziarna na dobę.
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We wrześniu 1939 zarówno Parzyce jak i Ostrów a szczególnie folwark Jagodowo były
terenem zaciętych walk. Niemcy wspomagani przez znaną nam już z Orłej 23 kompanię
czołgów bronili się tu przed atakami 9 batalionu strzelców.
Z mostu na Bzurze wracamy do drogi prowadzącej do Leśmierza.
Po przejechaniu 0,5 km napotykamy na prawo od drogi murowany budynek młyna, który do
1938r. należał do Franciszka Śniega. Młyn dysponował 4 parami walców i jego dobowa
zdolność przemiałowa dochodziła do 5 ton ziarna.
Sprzed młyna kontynuujemy jazdę w kierunku Leśmierza. Po lewej mijamy cmentarz oraz
budynki mieszkalne pracowników cukrowni, nieco głębiej kompleks dawnych magazynów
państwowych rezerw żywnościowych.
Za zakrętem drogi obszerny plac służący do załadunku i przechowania na czas kampanii
cukrowniczej zapasy kamienia wapiennego i węgla.
Droga przecina Bzurę, na której zanim Leśmierz stał się osadą przemysłową funkcjonował
młyn o czym informuje mapa Gilly’ego z 1802r.
Dalej po prawo kościół parafialny zbudowany w II połowie XIX w. z interesującymi
witrażami szkoły augsburskiej oraz drewniany ołtarz.
Za kościołem z prawej staw z wodą służącą do wstępnego płukania ziemniaków.
Drogę przecinają tory bocznicy kolei szerokotorowej zbudowanej po II wojnie światowej
i łączącej w Sierpowie Leśmierz z linią Łódź Kutno.
Dawniej ważną rolę transportową i w przewozie pasażerów spełniała kolejka wąskotorowa
prowadząca z Leśmierza do Sierpowa na zachodzie i po Bielawy na wschodzie.
Po lewej stronie mijamy budynek produkcyjny cukrowni, po prawej magazyn cukru
i cylindryczne zbiorniki z melasą.
Za nimi po prawo wejście do zabytkowego parku krajobrazowego z I poł. XIX w. Wśród
interesującego drzewostanu stary okaz miłorzębu japońskiego, kilka skrzydło orzechów
kaukaskich i 5 dużych wiązowców.
Po zwiedzeniu parku wracamy na szlak. Po prawo budynki mieszkalne postawione dla
pracowników cukrowni jak i folwarku przez Towarzystwo Przemysłowe „Leśmierz”.
Po lewo mijamy szkołę im. Stanisłąwa Jachowicza zbudowaną w 1900r. na miejsce dawnej
szkółki przyfabrycznej.
Dojeżdżamy do ulicy przecinającej Leśmierz południkowo (9,8). Przed nami placyk
spełniający zarówno rolę targowiskową jak i rekreacyjną. Nieco głębiej Gminny Ośrodek
Kultury Gminy Ozorków znajdujący się w budynku postawionym w 1913 przez Towarzystwo
Przemysłowe. Tu zapoznajemy się z historią miejscowości.
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Leśmierz znany od 1388r. nazywał się wówczas Nieśmierzem. Był rodową miejscowością
Nieśmierskich, potem przeszedł w ręce Ładów. Ładowie sprzedają majątek Bernardowi
Górskiemu, od którego Leśmierz odkupuje Bogusław Werner i zaczyna budowę cukrowni
najpierw o napędzie wodnym, od 1854 r. parowym. W 1880 r. powstaje spółka akcyjna
Towarzystwo Przemysłowe „Leśmierz”, do którego należą okoliczne folwarki, lasy, młyny
a przede wszystkim cukrownia. Spółka zbudowała szkoły, kościół, szpital, ochronkę. Pod
koniec XIX w. Leśmierz liczył 1070 mieszkańców. Do 1939r. zachowały się tylko folwarki w
Leśmierzu, Tymienicy, i w Boczkach o powierzchni 1500 ha.
Z placu przed Ośrodkiem Kultury kierujemy się w prawo. Po lewo zabudowania gospodarcze
dawnego folwarku Leśmierz.
Dojechawszy do skrzyżowania ze średniowiecznym szlakiem drożnym Łęczyca – Rawa
Mazowiecka, skręcamy w lewo. Stąd dobrze widoczne zabudowanie i urządzenia techniczne
cukrowni.
Po Przejechaniu około kilometra skręcamy w lewo, w drogę polną, która zaprowadzi nas do
Bzury w miejscu, gdzie na wyspie między odnogami rzeki, była stara osada młyńska
Mierczyn (11,3).
Młyn ten siódmy z kolei na tylko ośmiokilometrowym odcinku Bzury, zaznaczony na mapie
Gilly’ego z 1902 r. funkcjonował do lat powojennych.
Podczas walk we wrześni 1939 r. w Mierczynie i leżącym obok lesie Bzurę forsowały w bród
kompanie 56 pułku piechoty nacierające na silnie broniony przez Niemców Leśmierz.
Z Mierczyna wracamy tą samą drogą do Leśmierza.
Przejeżdżając przez Leśmierz ulicą przecinającą miejscowość po osi północ – południe
mijamy po lewej współczesne dwupiętrowe bloki mieszkalne, po prawej dawne budynki
postawione jeszcze przez spółkę Towarzystwo Przemysłowe „Leśmierz”.
W ostatnim z nich mieszka p. Bolesław Grabski ur. w 1910 r. zasłużony rzeźbiarz ludowy
Ziemi Łęczyckiej, laureat wielu konkursów, między innymi poświęconych diabłom.
Z Leśmierza jedziemy do Tymienicy. Za wsią po przekroczeniu Strugi, prawobrzeżnego
dopływu Bzury, przejeżdżamy przez Ostrów a następnie przez starą wieś Ostrów (18,0). Wieś
królewska, w XVI w. liczyła 4 łany i podlegała staroście zamku łęczyckiego.
Dalej przez wieś Cedrowice i Cedrowice Parcele dojeżdżamy do drogi E-75, po której
przekroczeniu ul. J. Słowackiego, T. Kościuszki i Kościelną wracamy na plac Jana Pawła II.
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Trasa 50
Wokół Ozorkowa cz. B-5
Ozorków – Tymienica – Ambrożew – Karsznice – Skotniki – Boczki – Czerchów –
Maszkowice – Ozorków

Z pl. Jana Pawła II ul. Kościelną, Kościuszki, Słowackiego dojeżdżamy do drogi A-1.
Po przekroczeniu drogi A-1 z drogi prowadzącej prosto na Opalanki skręcamy w lewo i przez
Cedrowice Parcele, wsie Cedrowice i Ostrów kierujemy się na Tymienicę. (5,6)
Wieś Tymienica powstałą na gruntach rozparcelowanego w 1945r. folwarku o powierzchni
255 ha, który wchodził w skład klucza majątków należących do Leśmierza.
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Tymienica w XVI w. w części liczącej 1,5 łana należała do Ambrożego Maszkowskiego,
w części liczącej 5 łanów do króla.
Po prawo mijamy budynek stacji ujęcia wody postawiony w miejscu jednego z czterech tzw.
czworaków – budynków, w których do parcelacji mieszkali z rodzinami pracownicy
folwarczni. Po dojeździe do poprzecznie biegnącej drogi skręcamy w prawo. Przed drugim
z kolei gospodarstwem przy drodze sporych rozmiarów kamień polny z wykutym znakiem
krzyża i napisem „Bądź wola Twoja” i datą 29 sierpnia 1902 r.
Kamień

upamiętnia

tragiczną

śmierć

Stanisława,

syna

Władysława

Boettichera,

administratora Akcyjnego Towarzystwa Przemysłowego Leśmierz, który zginął przez
przypadek podczas polowania ze strzelby młodszego brata Władysława.
Sprzed kamienia wracamy do poprzedniej trasy. Na lewo od drogi do Leśmierza jedyna
budowlana pozostałość po folwarku – dom zamieszkały niegdyś przez pracowników nadzoru,
obecnie wykorzystywany jako świetlica tutejszego Koła Gospodyń Wiejskich.
Z rozwidlenia dróg skręcamy w prawo. Po lewo do parcelacji majątku były tu zabudowania
gospodarcze folwarku: stajnie, obory, stodoły, spichlerz.
Przy drodze mijamy zagrody rolników, dawnych najemnych pracowników folwarku,
obdzielonych rozparcelowaną ziemią dworską.
Po przecięciu we wsi Boczki średniowiecznego traktu łączącego Łęczycę z Rawą Maz.
Docieramy do Ambrożewa. Ze skrzyżowania dróg w środku wsi (9,4) skręcamy w prawo
i drogą wysadzoną okazałymi topolami dojeżdżamy do Karsznic (11,4).
Przy pierwszym skrzyżowaniu dróg udajemy się w prawo i na skraju lasu skręcamy w lewo,
w leśną drogę, którą dotrzemy do drogi poprzecznej, przecinającej las karsznicki po osi
północ – południe (13,0).
W czasie bitwy nad Bzurą w rejonie lasu były stanowiska ogniowe pobliskiej artylerii, która
stąd wspierała natarcie oddziałów 17 gnieźnieńskiej dywizji piechoty na Małachowice
i Modlną.
Drogę przecinającą las karsznicki kierujemy się w prawo. Mijamy po lewo zabudowania
gajówki, przy której domek myśliwski Koła Łowieckiego „Bażant” z Łęczycy oraz obelisk
poświęcony 55-leciu jego istnienia.
Las karsznicki charakteryzuje dość gęsta sieć rowów melioracyjnych wskazująca na znaczne
zawilgocenie pierwotnego podłoża.
Na śródleśnych łąkach między wsiami Karsznice a Śladkowem Podleśnym występuje rzadki
w Polsce okaz kosaćca syberyjskiego.
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Z lasu karsznickiego podczas bitwy nad Bzurą wychodziło natarcie oddziałów 17 dywizji
piechoty na Małachowice i Modlną. Na południowym skraju lasu zachowały się jeszcze ślady
po okopach.
Drogą wychodzącą z lasu docieramy do Skotnik (15,0). Skotniki w średniowieczu były wsią
służebną spełniającą funkcje hodowlane. W XVI w. wieś w dwóch częściach (4 i 3 łanowej)
należała do Alberta i Jana Skotnickich, w trzeciej 2-łanowej do Melchiora Szlatkowskiego.
W XIX w. majątek Skotniki kupuje od swego syna Józefa Wilhelm Werner, ozorkowski
przedsiębiorca. W okresie międzywojennym majątek ziemski w Skotnikach liczył 484 ha
i należał do Józefa Wernera, syna Adolfa. W czasie okupacji Józef Werner porzucił majątek
i uciekł do Generalnej Guberni, żeby nie przyjąć obywatelstwa niemieckiego.
Po wojnie Skotniki stały się filią Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Leśmierzu.
Ze skrzyżowania dróg kierujemy się w stronę dawnych zabudowań gospodarczych folwarku.
Naprzeciwko nich stary, dziko zarośnięty park, w którym opuszczony dom mieszkalny
Wernerów z 1843r. Budynek murowany, dwukondygnacyjny, z niskim piętrem, kryty dachem
dwuspadowym, blaszanym. Po bokach symetryczne parterowe dobudówki.
Elewacja frontowa bryły głównej nawiązuje stylem do architektury dworskiej pięcioosiowa
o gęsto szczeblowanych oknach, dobudówki dwuosiowe.
Płytko wysunięty ryzalit na osi środkowej z wejściem i balkonem na piętrze, zwieńczony
trójkątnym tympanonem nawiązuje do klasycyzmu.
W czasie walk wrześniowych w dworze mieściło się dowództwo piechoty dywizyjnej 17
dywizji piechoty i wysunięty punkt pomocy lekarskiej dla rannych.
Sprzed dworku kierujemy się dalej drogą, która zaprowadzi nas do Boczek, dawnego
folwarku o 213 ha należącego do Towarzystwa Przemysłowego Leśmierz, obecnie wsi
powstałej w 1945 r. na rozparcelowanych gruntach.
Z Boczek jedziemy do Czerchowa (19,8). Informacje o Czerchowie w „Na szlak!” nr 1 s.5.
Z Czerchowa zjeżdżamy obok remizy strażackiej z drogi asfaltowej w drogę polną. Po
przejechaniu od remizy 500 m, skręcamy w drogę odchodzącą w lewo, którą po przejechaniu
następnych 500 m dotrzemy do grodziska. Informacje o grodzisku w „Na szlak!” nr 12 s.3.
Sprzed grodziska kierujemy się drogą polną w lewo, którą po przejechaniu 900 m dotrzemy
do asfaltowej drogi (20,6). W drogę tą skręcamy w prawo. Zaprowadzi ona nas do
Maszkowic, rodowej wsi Maszkowskich herbu Abdank. Rodzina ta służąc na dworze
królewskim i piastując ważne urzędy państwowe należała do najmożniejszych na ziemi
łęczyckiej.
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W Maszkowicach skręcamy w pierwszą drogę o nawierzchni asfaltowej odchodzącą w prawo
(22,2) prowadzącą przez Maszkowice Budy. Po minięciu ostatnich zabudowań jedziemy dalej
polną drogą nie zmieniając kierunku aż dotrzemy do drogi będącej przedłużeniem ul.
Ogrodowej. Drogą tą kierujemy się w lewo i po przekroczeniu A-1 ul. Ogrodową docieramy
do alei kardynała Wyszyńskiego, w które skręcamy w prawo i wracamy nimi na plac Jana
Pawła II (24,0).
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Trasa 51
Wokół Ozorkowa cz. B-6
Ozorków – Helenów – Maszkowice – Czerchów – Sokolniki Parcele – Sokolniki Las –
Ozorków

Z placu Jana Pawła II dojeżdżamy alejami Kardynała Wyszyńskiego i ul. Maszkowską do
skrzyżowania z drogą A-1 a potem do rozwidlenia dróg na końcu Maszkowskiej (2,1)
Stąd kierujemy się w lewo w drogę 708 prowadzącą do Strykowa. Mijamy wieś Helenów
i część wsi Maszkowice położoną wzdłuż drogi 708. Następnie skręcamy w pierwszą
asfaltową drogę odchodzącą w lewo (3,2). Jedziemy nią wzdłuż dalszego ciągu wsi
Maszkowice.
Dalej mijamy po prawej zespół pięciu stawów hodowlanych należących do 1939 r. do
majątku Sokolniki i docieramy do wsi Czerchów (5,7). Informacje o Czerchowie w „Na
szlak!” nr 1 s.5. Po przejeździe przez Czerchów pola uprawne i zabudowania Sokolnik
Parceli.
Wieś powstała na gruntach rozparcelowanego w 1945 r. majątku ziemskiego Sokolniki.
We wrześniu 1939 r. na polach tych na prawo od drogi było lotnisko polowe 32 eskadry
liniowej z Armii „Łódź”, która stąd startowała do lotów rozpoznawczych. Gęsto wówczas
porastające drogę jesiony stanowiły skuteczną osłonę dla samolotów.
W głębi wśród skupiska drzew porastających brzegi stawów był beczko skład eskadry.
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Po przejściu drogi polnej z Małachowic do Sokolnik Lasu mijamy zabudowania wsi
Sokolniki Parcele. Na osi drogi dwa murowane słupy bramne, prowadzące na obszerne
podwórze folwarczne majątku Sokolniki, niegdyś zabudowane stodołami, oborami, stajniami
i innymi budynkami gospodarczymi a także mieszkalnym czworakiem dla pracowników
nadzoru.
Drogą prowadzącą przez dziedziniec folwarczny skręcamy w prawo. Po lewo mijamy dawny
spichlerz a dalej współczesne budynki ośrodka zdrowia.
Po prawej stronie, gdzie zabudowa gospodarstw rolnych stał niegdyś budynek krochmalni
z wysokim kominem. Z terenu dawnego folwarku wyjeżdżamy w miejsce, gdzie była brama
główna usytuowana tuż przed stawami. Z jednej strony bramy byłą kuźnia z drugiej waga
wozowa i kancelaria.
Jedziemy do drogi 708 mając po lewej stronie park krajobrazowy o interesującym
drzewostanie zarówno pod względem gatunkowym jak i wiekowym. Drogą 708 jedziemy w
lewo żeby dotrzeć do bramy wiodącej do dworku. Od bramy prowadzi przez park między
stawami kasztanowcowa aleja przecięta poprzecznie aleją grabową.
W głębi parku na lewo od alei zachował się murowany dworek z początków XIX w. w stylu
klasycystycznym. Jest to budynek na planie prostokąta wysoko podpiwniczony, z trzyosiową
elewacją frontową i wejściem po schodkach w formie ganku zwieńczonego trójkątnym
tympanonem wspartym na dwóch kolumnach. Dworek a raczej oficyna dworska posiada
dwutraktowy układ wnętrza i kryty jest niskim dwuspadowym dachem naczółkowym.
Z lewej piętrowa murowana przybudówka w elewacji frontowej trzyosiowa z trójkątnym
szczytem zbudowana w 1931 r. po spłonięciu drewnianego dworku usytuowanego nad
stawem po lewo od alei głównej.
We wrześniu 1939 r. w majątku Sokolniki kwaterowali żołnierze 32 eskadry liniowej.
Podczas toczących się 11 i 12 września walk folwark był pod ostrzałem polskiej artylerii.
Folwark po zdobyciu go 12 września przez oddziały 69 pułku piechoty stał się pozycją
wyjściową do natarcia na Sokolniki Las.
Wcześniej jeszcze, podczas marszu odwrotowego odpoczywał tu 4 szwadron 6 pułku
strzelców konnych dowodzony przez rotmistrza Adama Szelocha.
Pierwsze wzmianki o Sokolnikach pochodzą już z XIVw. Pierwszymi właścicielami Sokolnik
byli Sokolniccy herbu Nałęcz. W XIX w. były kolejno własnością Charnowskich,
Łobodzkich, Biernawskich oraz Skarżyńskich. W 1883 r. kupił je łódzki fabrykant Edward
Herbst, a w 1910 r. odsprzedał je Juliuszowi Boeticherowi, od którego odkupił Sokolniki
baron Aleksander Rozstocki, ostatni do wojny właściciel majątku.
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Dobra Sokolniki, które jeszcze w XIX w. liczyły około 3 tysiące mórg (tj. około 1680 ha)
drogą stopniowej parcelacji zmniejszyły się w 1939 r. do zaledwie 449 ha, w tym 70 ha
lasów.
W 1945 r. Sokolniki uległy całkowitej parcelacji. Ziemię z nadziału otrzymało 86 rolników,
w tym 40 bezrolnych.
Po zwiedzeniu dawnego folwarku w Sokolnikach, kierujemy się w stronę Ozorkowa. Przed
skrzyżowaniem dróg na Duraju mijamy zachowany jeden z 5 czworaków, w których
mieszkali najemni pracownicy folwarczni.
Ze skrzyżowania (10,0) kierujemy się w lewo do sokolnickiego lasu. W głębi lasu droga
odchodząca w lewo, prowadząca obok leśniczówki do wsi Sokolniki.
Tutaj na skraju wysokopiennego lasu ślady po okopach, z których polscy żołnierze
ostrzeliwali niemieckie pozycje.
Dalej na rozwidleniu dróg tabliczka informacyjna wskazująca kierunek do tzw. Domu
Korczaka. W głębi za strzeżoną bramą i ogrodzeniem budynek drewniany w stylu umownie
zwanym zakopiańskim postawiony w 1905 r. przez Edwarda Herbsta na wydzielonej działce
o powierzchni 22 mórg. Obiekt przeznaczony dla chorowitych dzieci pracowników zakładów
Herbsta, aktem materialnym w 1928 r. został jako fundacja przekazany Szpitalowi
Dziecięcemu Anny Marii w Łodzi, od 1950 r. noszącemu imię J. Korczaka. Po wojnie do
1958 był tu Dom Zdrowia im J. Korczaka, w którym dzieci po hospitalizacji przechodziły
okres rekonwalescencji. Obecnie budynek i otaczający go teren jest własnością prywatną.
Sprzed budynku wracamy do nieutwardzonej ulicy Okólnej, którą dojeżdżamy do
skrzyżowania z ul. Wiślaną, od którego w lewo zachowały się ślady okopów, z których
Niemcy bronili się przed natarciem polskich żołnierzy z 56 pułku piechoty.
Ulicą Wiślaną udajemy się w lewo do przecięcia z ul. Sczanieckiej, którą kierujemy się
w prawo i docieramy przed budynek dawnego sanatorium, obecnie specjalistycznego ZOZ -u
dla dzieci ze schorzeniami górnych dróg oddechowych, wadami postawy i wymowy. (13,9)
Budynek został postawiony na dwuhektarowej działce w 1933r. przez Komitet Rodzicielski
Państwowego Gimnazjum Żeńskiego im. E. Sczanieckiej w Łodzi z przeznaczeniem dla
celów dydaktycznych w okresie wiosenno – letnim.
Po wojnie budynek służył jako prewentorium przeciwgruźlicze dla przedszkolaków, a potem
jako sanatorium rehabilitacyjne dla dzieci z chorobą reumatyczną.
Sprzed sanatorium udajemy się do końca ul. Sczanieckiej i poprzecznie biegnącą ulicą
Brzozową kierujemy się w lewo do ul. Narutowicza.
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Jadąc ulicą Narutowicza warto zatrzymać się przy ul. Sokolnickiego, przy której znajduje się
budynek OSP a naprzeciwko drewniany budynek mieszkalny, typowy dla przedwojennej
zabudowy letniskowej, która niemal w całości została rozebrana w czasie okupacji
hitlerowskiej. W budynku tym mieściła się niegdyś poczta i mieszkał w nim jej naczelnik
i zarazem artysta ludowy Zenon Sieradzki, twórca pomnika poległych na cmentarzu
w Modlnej.
Na skrzyżowaniu z ul. Ozorkowską skręcamy w lewo i docieramy do ronda (15,2). Na wprost
budynek kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Królowej zbudowany w 1998 r. wg Projektu
architektonicznego Mirosława Rybaka, na miejscu wzniesionego w 1939 r. i rozebranego w
czasie okupacji. Po lewej stronie na cmentarzu przykościelnym figura Matki Bożej z 1934 r.,
po prawej pomnik z brązu papieża Jana Pawła II postawiony w 2003 r.
Początki Sokolnik jako miejscowości wypoczynkowej datują się z końcem lat dwudziestych
XX w., kiedy to właściciel Sokolnik, Aleksander Rozstocki, przystąpił do podziału lasu na
działki, i ich wyprzedaży. Równocześnie wystąpił z inicjatywą zaplanowania urbanizacyjnego
miejscowości jako ośrodka wypoczynkowego wg modnej wówczas koncepcji miasta –
ogrodu. Nabywcy działek podjęli inicjatywę i powstało Miasto-Ogród Sokolniki.
Zajmuje ono obecnie obszar przeszło 574 ha, podzielony na około 3,5 tysiąca działek,
pociętych siecią prawie 120 ulic o łącznej długości przekraczającej 55km.
Liczba stałych mieszkańców nie przekracza czterystu (380 w 2004 r.), natomiast w okresie
sezonu letniego przebywa tu 20000-25000 osób.
Na terenie Sokolnik Lasu działa funkcjonująca od powstania miejscowości Stowarzyszenie
Właścicieli Działek Leśnych oraz Rada Osiedla i Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu
Sokolniki, które wydaje lokalny miesięcznik „Echo Sokolnik”.
Od 1988 r. w sezonie letnim odbywają się tu koncerty z cyklu Muzyczne lato w Sokolnikach”
Z ronda kierujemy się ul. Jagiellońską do Granicznej. Za przystankiem PKS-u skręcamy
w lewo, do tyłu, w ul. Sokolnickiego. Na skrzyżowaniu z ul. Kasprowicza po lewej stronie
zachował się pierwszy budynek postawiony w Mieście-Ogrodzie Sokolniki, należący dziś do
rodziny Łuniewskich.
Przy ul. Kasprowicza, na prawo od skrzyżowania w dawnej willi łódzkiego fabrykanta
Finstera znajduje się ośrodek leczniczo-resocjalizacyjny dla narkomanów, należący do
Monaru.
Po wojnie do 1958 r. funkcjonował tu Dom Zdrowia „Radosna Gromada” dla dzieci, a potem
Dom Dziecka.
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Dalej ulicą Sokolnickiego wjeżdżamy na Plac Targowy, centrum handlowe w Sokolnikach
Lesie. Jadąc w dalszym ciągu ul. Sokolnickiego i mijając skrzyżowania z ulicami
Konopnickiej, Kilińskiego, Traugutta, Wojska Polskiego i PKWN objeżdżamy po lewej
stronie Ośrodek Wypoczynkowy „Pinia” świadczący usługi hotelarskie.
Dojechawszy do ul. Kościuszki o nawierzchni asfaltowej skręcamy w nią w lewo. Po prawej
mijamy położony nieco w głębi lasu „Park Leśny”, teren sportu i rekreacji mieszkańców
Sokolnik. Jadąc od ronda (17,0) ul. Ozorkowską przed skrzyżowaniem z ul. Szkolną warto
zwrócić uwagę na stojący na prawo piętrowy budynek drewniany zbudowany przed wojną
z przeznaczeniem na wynajem dla letników. Za budynkiem skręcamy w prawo, w ulicę
Szkolną przy której znajduje się ośrodek rekreacji nad zbiornikiem wodnym powstałym ze
spiętrzenia wód strumienia Pluszczki. Stąd wracamy do ul. Ozorkowskiej, którą wyjeżdżamy
z Sokolnik.
Droga do Ozorkowa przebiega po lewej wzdłuż lasku miejskiego, po prawej obok położonej
nieco w głębi wsi Helenów. Przed miastem po prawo mijamy szkołę jazdy konnej „Mała
Stajnia”.
Do Placu Jana Pawła II (21,8) dojeżdżamy ul. Maszkowską i alejami kardynała
Wyszyńskiego.
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Trasa 52
Wokół Ozorkowa cz. B-7
Ozorków – Helenów – Sokolniki Parcele – Modlna – Celestynów – Katarzynów –
Sokolniki Las – Ozorków.

Z pl. Jana Pawła II jedziemu ul. Kardynała Wyszyńskiego i Maszkowską do jej końca (2,1
km). Z rozwidlenia dróg kierujemy się w lewo w stronę Strykowa, przez wieś Helenów, część
Maszkowic leżących przy drodze nr 708 i dojeżdżamy do dawnego majątku ziemskiego
w Sokolnikach, obecnie Sokolnik Parceli (4,7).
(Informacje o Sokolnikach Parceli w opisie trasy 51)
Z Sokolnik udajemy się do Modlnej (7,1) (Informacje o Modlnej w „Na szlak!” nr 4 s.9)
Po zwiedzeniu cmentarza, kościoła i tego, co pozostało z podworskiego parku, nie zmieniając
kierunku na Stryków wjeżdżamy po stromym stoku na wzniesienie, na którym na lewo od
drobi usytuowana jest wieś Celestynów. Po prawo towarzyszy nam las.
Jest tu wyraźnie zaznaczony w krajobrazie próg Wyżyny Łódzkiej. Z wzniesienia rozciąga się
rozległy widok na Równinę Łowicko – Błońską i pradolinę Warszawsko –Berlińską.
Na skraju towarzyszącego nam lasu zatrzymujemy się. Krótki odpoczynek, po czym jedziemy
dalej do drogi polnej odchodzącej w lewo do przedostatniego gospodarstwa we wsi
Celestynów, która zaprowadzi nas do kopalni żwiru (10,0). (Informacje o żwirowni
w Celestynowie w „Na szlak!” nr11 s.5)
Po zwiedzeniu żwirowni tą samą polną drogą wracamy do drogi 708, którą wjeżdżamy w las.
Stroma droga prowadzi w tunelu zieleni, jaki tworzą rosnące na poboczu akacje. Jeszcze
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przed końcem lasu skręcamy w prawo, w prostopadle odchodzącą drogę. Droga ta
wyprowadzi nas na południowy stok wzniesienia z którego rozciąga się widok na dolinkę.
Jej dnem płynie bezimienny strumyk, lewobrzeżny dopływ Czarnawki, zasilający w wodę
szereg hodowlanych stawów.
W głębi, na przeciwległym stoku, las zasłaniający położoną za nim wieś Swobodę.
Drogą polną, która potem przechodzi w asfaltową, biegnącą wzdłuż stoku wzniesienia
udajemy się w prawo, do skrzyżowania dróg obok kapliczki (15,5). Na prawo przy drogach
wytyczonych na polanach leśnych widzimy zabudowę lotniskową.
Ze skrzyżowania dróg udajemy się w prawo do skraju lasu, gdzie na lewo od drogi ledwie
zauważalna pozostałość po cmentarzu ewangelickim, na którym spoczywają mieszkańcy
Katarzynowa i okolicznych wsi pochodzenia niemieckiego i żołnierze niemieccy polegli w II
wojnie światowej.
Sprzed cmentarza wracamy do skrzyżowania i jedziemy przez wieś Katarzynów.
Wieś powstała w wyniku działań kolonizacyjnych władz pruskich, które na końcu XVIII
i początku XIX w. starały się na terenach zaboru zwiększyć liczbę ludności niemieckiej.
Ponieważ tereny o glebie urodzajniejszej były już zasiedlone kolonistami niemieckimi
pozostawały najczęściej do zagospodarowania obszary o glebach piaszczystych jak tutejsze.
Wieś jest położona na skraju niegdyś obszaru wydmowego, dopiero od 30 lat zupełnie
zalesionego.
Na jednej z wydm w 1937 r. zostały odkryte ślady po obozowisku myśliwych ze schyłkowego
paleolitu tj. około 11 tysięcy lat temu. (Dokładniejsze informacje w „Na szlak!” nr 7 s.10)
Obecnie wieś Katarzynów liczy zaledwie kilka gospodarstw o charakterze produkcyjno –
rolniczym. Przeważa zabudowa o funkcji letniskowej. Z Katarzynowa do centrum Sokolnik
Lasu wjeżdżamy ul. Kościuszki (Informacje o Sokolnikach Lesie w opisie trasy 51). Z ronda
(17,7) ul. Ozorkowską wracamy do Ozorkowa. W mieście ul. Maszkowską i alejami
kardynała Wyszyńskiego docieramy na plac Jana Pawła II.
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Trasa 53
Wokół Ozorkowa cz. B-8
Ozorków– Kowalewice– Orła Duraj– Krzemień- Grotniki– Ustronie–Grotniki–Ozorków

Z placu Jana Pawła II wyjeżdżamy ul. I. Starzyńskiego. Potem jedziemy ul. Nowe Miasto
i Adamówek, z której skręcamy w lewo (1,8 km) w kierunku Aleksandrowa.
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Mijamy najpierw wieś Kowalewice Małe, potem Kowalewice, w które skręcamy w lewo, by
dotrzeć do pomnika postawionego Ku czci Polaków pomordowanych przez żołnierzy
niemieckich we wrześniu 1939 r. (3,9) (Informacje o egzekucji w opisie trasy 46)
Z Kowalewic udajemy się do Orłej i dojeżdżamy do środka wsi, gdzie znajduje się pomnik
poświęcony walkom polskiej kawalerii w 1939r. (Informacje o walkach w opisie trasy 46).
Sprzed pomnika udajemy się drogą polną w kierunku południowym, w stronę grotnickiego
lasu. Dojechawszy do wsi Duraj skręcamy w lewo. Po przebyciu 300 m skręcamy w prawo,
w drogę schodzącą w dół po stromym stoku doliny Lindy.
Od mostku przerzuconego nad Lindą płynącą tu w głęboko wciętym korycie, po lewo
budynek mieszkalny młynarza, po prawo resztki fundamentów dawnej papierni a potem
młyna.
Młyn był czynny jeszcze do 1939 r. i należał wówczas do rodziny Szumskich. Rozebrany
został w czasie okupacji.
Natomiast czerpalnia papieru pakowego, której właścicielem był M. Roszczyński
funkcjonowała od 1826 r. zakład zatrudniał 4 robotników a wartość rocznej produkcji
wynosiła zaledwie 2000 rubli. (dla porównania Jeziorna – 125 000 rubli)
Za mostem na lewo od drogi prowadzącej do lasu zbiornik retencyjny z malowniczo położoną
wysepką.
Wracamy do drogi biegnącej wzdłuż wsi. Po ujechaniu 400 m, z zakrętu drogi kierujemy się
w prawo, w zwężającą się dróżkę, która zaprowadzi nas na mostek na Lindzie.
W latach 1822 – 1870 była tu papiernia, której właścicielami była rodzina Jungowskich.
W 1858r. zakład zatrudniał majstra i 6 czeladników. Głównym znakiem wodnym produktu
była sosna i krzyż, pomocniczym „Duraj J.J.”. Stojąc na mostku po lewo widzimy zagłębienie
terenowe, będące kiedyś zbiornikiem wodnym, obecnie zarośnięte roślinnością bagienną. Gdy
funkcjonowała papiernia na lewym brzegu Lindy usytuowany był warsztat i suszarnia, na
prawym, gdzie jest teraz zamieszkana posesja, był dom właściciela i zabudowania
gospodarcze.
Po likwidacji papierni był tu młyn i folusz.
Z mostku wracamy do drogi prowadzącej do Krzemienia, dawniej wsi, obecnie ulicy
należącej do sołectwa Grotniki. Pierwsze informacje o Krzemieniu pochodzą z lustracji
przeprowadzonej w XVIII w., kiedy to właścicielami wioski byli Krzemienieccy. W 1883 r.
wieś liczyła 5 domów i 45 mieszkańców.
Ulicą Krzemień dojeżdżamy do asfaltowej drogi Ozorków – Aleksandrów, w którą skręcamy
w prawo. Po lewej mijamy kapliczkę Chrystusa Króla i cmentarz parafialny.
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Na zakręcie droga schodzi w dół do doliny Lindy. Przed budynkiem gajówki Linda
odchodząca w lewo droga biegnąca potem szerokim duktem prowadzi do Zgierza a bliżej,
przed skrajem lasu do rezerwatu „Grądy nad Lindą”. Stąd również drogą prowadzącą przez
las w kierunku północnym istnieje dogodny dojazd do rezerwatu „Dąbrowa Grotnicka”.
(10,8)
Warto zatrzymać się na moście na Lindzie, skąd malowniczy widok na rzekę jak i na staw
okolony lasem. Wśród bogatego gatunkowo drzewostanu przy ośrodku wędkarskim okazały
dąb bezszypułkowy o obwodzie przekraczającym 4 m. Jadąc dalej ulicą Ozorkowską mijamy
po prawo budynki Nadleśnictwa Grotniki i docieramy do kościoła parafialnego p.w.
Niepokalanego Poczęcia NMP. (11,9)
Kościół został zbudowany z fundacji dawnych właścicieli Grotnik, Marii i Sylwestra
Jungowskich wg projektu Antoniego Begalle i konserwowany w 1935r.
Obecnie kościół jest w trakcie rozbudowy. Jego powierzchnia znacznie się powiększyła
dzięki wydłużeniu nawy zamkniętej imponującą półkolistą absydą i dobudowaniem bocznych
skrzydeł na wysokości prezbiterium. Przy kościele została postawiona osobno stojąca wysoka
dzwonnica na planie koła. W kościele w okresie wakacji organizowany jest przez Łódzkie
Towarzystwo Muzyczne i Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej cykl koncertów pod
nazwą „Lato z muzyką”.
Na cmentarzu kościelnym zbudowany jest dodatkowo zadaszony ołtarz do odprawiania
nabożeństw w czasie lata.
Na lewo od kościoła znajduje się dom zakonny Misjonarzy Oblatów przekazany w formie
darowizny w 1947 r. przez Marię Jungowską.
Po zwiedzeniu kościoła z ul. Ozorkowskiej skręcamy w ul. Topolową. Na osi pałacyk
o wyróżniającej się architekturze. Po minięciu pałacyku, po prawo od klasztoru Zgromadzenie
Sióstr Narodzenia NMP, 150-letni klon pomnik przyrody o obwodzie 316cm i wysokości 22
m. Po przeciwnej stronie ulicy skupisko pięciu zrośniętych akacji w wieku 100 lat o łącznym
obwodzie 460cm. Ulicą Topolową dojeżdżamy do poprzecznie biegnącej ulicy Lipowej, która
obsadzona 182 okazałymi lipami stanowi zbiorowy pomnik przyrody. Z ulicy Lipowej
skręcamy w ulicę Zieloną, którą docieramy do ulicy Piekarskiej. Ulicą Piekarską kierujemy
się w lewo do ul. Małej, przy której pod numerem 3 znajduje się dawny dworek zbudowany
przez rosyjskiego generała Michała Mielnikowa, który za zasługi w 1906 r. otrzymał tutejsze
lasy. On też swą posiadłość nazwał Grotnikami.
W dworku tym mieszkali Jungowscy, którzy w 1919 roku odkupili Grotniki od generała.
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Sprzed dworku wracamy do ul. Piekarskiej. Następnie ul. Brzozową przejeżdżamy obok
budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Wł. Broniewskiego, w której działa
Terenowy Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Ulicą Brzozową udajemy się do jej końca
i zjeżdżamy w dolinę Lindy. (14,0)
Na moście po prawej śluza spiętrzająca wodę uzupełniającą zbiornik wodny z piaszczystą
plażą, kąpieliskiem i barem.
Po lewej stronie mostu głęboko wycięta dolina Lindy o dużym spadku. Do końca lat
dwudziestych funkcjonował tu młyn wodny.
Znad zalewu wracamy ul. Brzozową i skręcamy w lewo, w ul. Marszałkowską, główną ulicę
Grotnik.
W połowie ulicy skręcamy w prawo w ul. Kolejową i przepustem pod torami kolejowymi
dojeżdżamy do ul. Ozorkowskiej pozostawiając po lewej stronie przystanek kolejowy PKP
linii Łódź Kaliska – Kutno. (15,0) Naprzeciwko przystanku odsłonięty piaszczysty fragment
wydmy.
Zbudowanie linii kolejowej w 1924 r. przyczyniło się w dużym stopniu do rozwoju Grotnik
jako miejscowości letniskowej. W Grotnikach znajduje się ponad 400 działek. Zamieszkuje tu
na stałe przeszło 500 osób, w sezonie letnim 5000.
Ulicami Ozorkowską i Krzemień opuszczamy Grotniki. Drogą o asfaltowej nawierzchni
łączącej Aleksandrów z Ozorkowem wracamy na plac Jana Pawła II. (24,0)
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Sprawozdanie
z działalności turystyczno- krajoznawczej
Sekcji Kolarskiej „Szwadron” w 2004 r.
W podstawowej działalności statutowej, polegającej na organizowaniu wycieczek
krajoznawczych, Sekcja Kolarska „Szwadron” w okresie sprawozdawczym kontynuowała
przede wszystkim realizację programu „Szlakiem Powstania Styczniowego”, rozpoczętego w
ubiegłym roku.
Już od kwietnia wyruszaliśmy na trasy przemarszów i walk oddziałów powstańczych
operujących w 1863 r. w zasięgu do 50 km od Ozorkowa.
Do lipca odbyliśmy 9 wycieczek o łącznej d ługości

667

km.

Udokumentowanie

tras

wycieczkowych „Szlakiem Powstania Styczniowego” wypełniło treść 14-ego n-ru informatora
„Na szlak”, oraz specjalnego dodatku w formie fotograficznego albumu.
Równocześnie Szefostwo Szwadronu wykonywało czynności organizacyjne związane
z planowanym wystawieniem tablicy pamiątkowej poświęconej powstańcowi z 1863 r.,
mieszkańcowi Ozorkowa- Wawrzyńcowi Jeziorskiemu.
W lipcu i sierpniu „Szwadron” realizował program poznawczy najbliższej okolicy
Ozorkowa. Zorganizowano w tym czasie 7 wycieczek o dystansie nie przekraczającym 25 km,
których trasy oplotły wokół miasto w promieniu 10 km.
Zrealizowany program wycieczek był elementem systemowej koncepcji zwiedzania okolic
Ozorkowa, polegającej na stopniowym wydłużaniu dystansu. W tym roku do około 40 km.
Opisy tras ubiegłorocznych zamieszczamy powyżej.
Ponadto

8

wycieczek

proponowanych

przez

„Szwadron”

znalazło

się

w „Kalendarzu imprez turystyczno- krajoznawczych województwa łódzkiego na rok 2004”
a na prośbę Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
dostarczyliśmy 16 opisów ze szkicami tras krajoznawczych.
Poza tym „Szwadron” uczestniczył w następujących imprezach i uroczystościach, korzystając
tylko z niektórych zaproszeń organizacji turystyczno- krajoznawczych, instytucji i urzędów,
w tym Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
W dniach 20- 22 sierpnia dwuosobowa reprezentacja „Szwadronu” na zaproszenie
Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej wzięła udział w XVI Zjeździe Kawalerzystów II
Rzeczypospolitej w Grudziądzu, podczas którego nawiązała kontakty ze środowiskami
kultywującymi tradycje kawaleryjskie.
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W dniu 11 września uczestniczyliśmy w organizowanej wspólnie z Urzędem Gminy
Parzęczew rocznicowej uroczystości przed pomnikiem w Orle, poświęconym wrześniowym
walkom polskiej kawalerii.
W dniu 12 września „Szwadron zameldował się w pięcioosobowym składzie
w Walewicach na obchodach rocznicy bitwy stoczonej tu w 1939r. przez 17 pułk ułanów.
Na zaproszenie Dyrekcji Zespołu Szkół w Modlnej uczestniczyliśmy w dniu 15
września w obchodach 65 rocznicy Bitwy nad Bzurą.
W dniu 17 września odbyło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na placu Jana
Pawła II poświęconej Wawrzyńcowi Jeziorskiemu, powstańcowi z 1863r. „Szwadron” był
inicjatorem wystawienia tablicy i współorganizatorem uroczystości.
18 września członkowie „Szwadronu” na zaproszenie Hufca ZHP w Ozorkowie
służyli przewodnictwem w rajdach szlakiem walk nad Bzurą i uczestniczyli w rocznicowej
uroczystości z okazji nadania Hufcowi im. Bohaterów Września.
W dniu 2 października zaproszeni przez Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi
Zgierskiej otwieraliśmy łącznikowy agroturystyczny szlak rowerowy „Łagiewniki klasztor oo
franciszkanów- Ośrodek Spotru i Rekreacji „Malinka”.
„Szwadron” w pięcioosobowym składzie udał się do Cytadeli w Warszawie na
podsumowanie

III

Ogólnopolskiego

Indywidualnego

Rajdu

„Szlakami

Powstania

Styczniowego”.
W licznej i silnej konkurencji uzyskaliśmy IV miejsce i otrzymaliśmy specjalny dyplom
Zarządu Głównego PTTK „ za wydatny wkład w popularyzację miejsc i postaci związanych
z wydarzeniami Powstania Styczniowego”.
Działalność Sekcji Kolarskiej „Szwadron” w 2004 r. została podsumowana
i oceniona na zebraniu walnym członków w dniu
Członek Szefostwa „Szwadronu”
do spraw informacji
Stanisław Frątczak

Trasy opracował i szkice wykonał: Stanisław Frątczak
Opracowanie komputerowe: Andrzej Staniewski, Mateusz Biesiada, Radosław Przybysz.
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