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 U progu nowego 
sezonu rowerowego 

pragnę zwrócić 

szczególną uwagę na 

nasze 

bezpieczeństwo, które wynika ze 

sprawności  technicznej posiadanego 

sprzętu, naszych umiejętności jazdy na 

rowerze, znajomości zasad ruchu 

drogowego oraz tego jak jesteśmy 

zabezpieczeni przed ewentualnymi 

wypadkami. 
         Każda osoba zajmująca się 

turystyką kolarską i dbająca o siebie                

i swój rower powinna przed 

wyruszeniem w trasy dokonać 

przeglądu i niezbędnych napraw 

posiadanego sprzętu. 

Dokonując przeglądu i przygotowując 

rower do jazdy należy zwrócić uwagę 

na kilka istotnych dla naszego 

bezpieczeństwa zagadnień, do których 

należą : 
- sprawne hamulce 

- sprawnie działające przerzutki 

- właściwy stan ogumienia 

- odpowiednio ustawiona 

wysokość siodełka  

- prawidłowe ustawienie 

kierownicy 

- dobrze wycentrowane koła  

Należy też dokładnie sprawdzić 

dokręcenie śrub i nakrętek oraz 

nasmarować łańcuch.  

Rower powinien zostać wyposażony                 
w podstawowe narzędzia naprawcze,                

w dętkę zapasową lub łatki z klejem. 

Dobrze jest także przypomnieć sobie 

zasady ruchu drogowego,                              

a w szczególności przepisy                                

 

 

 
Bezpieczna jazda 

 

o poruszaniu się rowerem. 

Najistotniejsze przepisy zawarte zostały 

w art.2, art.5, art.6,  
art.13, art.19, art.20, art. 28,  art.47, 

art.55 kodeksu drogowego. 

        Równie ważna dla naszego 

bezpieczeństwa jest technika jazdy na 

rowerze. Nasze umiejętności powinny 

dać nam dużą swobodę poruszania się 

rowerem, należy tak opanować 

wszystkie czynności związane                 

z obsługą i kierowaniem rowerem, aby 

w czasie jazdy nie stwarzały 

problemów. Nie obca powinna być nam 

technika wsiadania i zsiadania z roweru 
bez stwarzania zagrożenia. Każdy 

manewr powinien być odpowiednio 

zasygnalizowany i dopiero po 

upewnieniu czy nie stanowi zagrożenia, 

można przystąpić do jego wykonania.    

         Nasze bezpieczeństwo zależeć 

będzie także, od tego czy jesteśmy 

odpowiednio ubrani do jazdy na 

rowerze tj. posiadamy odpowiedni 

strój, głowę naszą chroni kask, na 

rękach mamy rękawice. Szczególną 
uwagę chcę zwrócić na to, żeby 

wyruszając w trasę mieć na głowie 

kask. Kaski doskonale zabezpieczają  

przed kontuzjami głowy. Konstrukcje 

współczesnych kasków wykonane są                  

z bardzo wytrzymałych tworzyw takich 

jak ABS lub In-mold.  Ich konstrukcja 

zapewnia doskonałą wentylacje, mają 

daszek p. słoneczny,  wyposażone są w 

systemy dopasowywania. Zapewniają 

duży komfort jazdy.   
          Uzupełnieniem naszego stroju 

powinny być rękawiczki, które pozwolą 

pewniej trzymać kierownicę roweru,  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

zabezpieczą nasze dłonie w razie 

upadku przed skaleczeniem. 

          Całość stroju uzupełniamy 

okularami sportowymi. Zabezpieczą  

one nasze oczy przed słońcem                        

i owadami. 

       Myślę, że nie można pominąć 

apteczki pierwszej pomocy i należy ją 
zabierać na każdą wyprawę.              

Szczególną formą dbałości o zdrowie 

jest ubezpieczenie od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. Wiele firm 

ubezpieczeniowych wychodzi 

naprzeciw oczekiwaniom i oferuje 

specjalne pakiety ubezpieczeniowe dla 

rowerzystów. Pakiety takie zawierają 

ubezpieczenie od następstw 

nieszczęśliwych  wypadków, 

ubezpieczenie odpowiedzialności  
cywilnej, ubezpieczenie bagażu, 

ubezpieczenie casco roweru. Opłaty są 

bardzo niewielkie gdyż podstawowe 

ubezpieczenie kosztuje ok. 5 zł.          

    Myślę, że poczynione przeze minie 

uwagi pozwolą lepiej przygotować 

siebie i rower do sezonu. 

    Życzę bezpiecznej jazdy oraz 

szczęśliwych powrotów z tras 

rowerowych. 

                                                     G.S.    

      

 

 

Nr 16 maj 2005 Informator oddziału PTTK w Ozorkowie 
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Program wycieczek rowerowych na miesiąc maj 2005 
 

Termin 
      Cykl 
 tematyczny 

   Cel 
wycieczki 

Trasa Dystans 
Nawierzchnia 

drogi 

 01.05.05 
 godz.900 

Bliskie okolice 
Ozorkowa 

Zwiedzanie 
Grotnik 

Ozorków-Kowalewice-Orła- Duraj-
Grotniki- 
Kowalewice –-Ozorków 

24 km bitumiczna 
gruntowa 2,2 km 

 08.05.05 
 godz.900 

Szlaki oręża  
polskiego 

Szlak bojowy 17 
Dywizji Piechoty 
z 1939 r. 

Ozorków-Tymienica-Ambrożew- 
Góra św.Małgorzaty-Karsznice-
Skotniki- 
Małachowice-Modlna-Katarzynów-
Sokolniki- Ozorków 

38 km 
 

bitumiczna 
gruntowa 8 km 

 14.05.05 
 godz.900 

Miejsca  
szczególne 

XXVI Zjazd 
do środka Polski 

Ozorków-Śladków-Czerników-  
Łubnica- Janowice-Goślub-Piątek- 
Boguszyce-Wypychów-Modlna- 
Ozorków 

50 km bitumiczna 

 15.05.05 
 godz.9.00 

 Gdzie oczy 
poniosą 

Trasa ustalana będzie przed startem   

 22.05.05 
 godz.800 

Szlaki oręża 
polskiego 

Szlak bojowy 
Legionów z 
1919 roku 

Ozorków-Łęczyca-Wilczkowice- 
Janków-Chodów- Gostków-Tur- 
Poddębice-Brudnów-Parzęczew-  
Ozorków 

72 km bitumiczna 

 26.05.05 
 godz.900 
 

Doznania 
niezwykłe 

Procesja 
Bożego Ciała 
w Mąkolicach 

Ozorków-Modlna-Gieczno- 
 Konarzew-Witów- Mąkolice-  
Wola Mąkolska-Gozdów- 
Władysławów- Kotowice-  
Wypychów- Brachowice- Modlna-
Ozorków 

60 km bitumiczna 
gruntowa 3 km 

 29.05.05 
 godz.900 

Dalsze okolice 
Ozorkowa 
 

Zwiedzanie 
Dzierżąznej 
i Białej 

Ozorków-Sokolniki Las-Kania  
Góra -Dzierżązna- Biała-Kębliny- 
Warszyce-Modlna-Sokolniki Las- 
Ozorków 

38 km 
 

bitumiczna 

 
Każdorazowo w trasę wyruszamy  spod biura PTTK w Ozorkowie pl. Jana Pawła II nr 17. 
Uczestnicy wycieczek ubezpieczają się na czas ich trwania od następstw nieszczęśliwych 
wypadków we własnym zakresie lub biorą udział w wycieczkach na własną 
odpowiedzialność.   
Osoby nieletnie biorące udział w wycieczkach muszą być pod opieką dorosłej osoby.  
Informacja: tel.718- 13- 14 
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Trasa 54 
Szlak bojowy 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty 

odtworzony z dnia 9- 12 września 

 

Skróty użyte w tekście: DP- Dywizja Piechoty, pp- pułk piechoty, bs- batalion strzelców, 

pal- pułk artylerii lekkiej, dac- dywizjon artylerii ciężkiej. 
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17 DP w składzie: 68 i 70 pp. (69pp na czas zdobywania Łęczycy został podporządkowany 

dowódcy 25 DP), 8bs, 17 pal i 17dac po przeprawie przez Bzurę w rejonie Kuchar                               

i Nędzarzewa uderzyła  w bok maszerującej z Łęczycy na Piątek niemieckiej 30 DP. Po 

zlikwidowaniu oporu nieprzyjaciela w południowej części Orszewic 68pp opanował 

wieczorem 9 września Podgórzyce i Górę św. Małgorzaty. 

 

Ozorków- Tymienica (6.4)- Ambrożew (9.2)- 

Góra św. Małgorzaty (12.2) Wieś, siedziba gminy. Na szczycie wzniesienia o wys. 136 m 

n.p.m., dominującego nad okolicą, kościół parafialny p. w. św. Małgorzaty. We wsi zatrzymał 

się do wieczora 9 września ze swoim sztabem gen. Kurt von Briesen, dowódca niemieckiej 30 

DP, która, jako lewoskrzydłowa, miała za zadanie osłaniać od północy marsz 8 Armii                        

w kierunku Warszawy. 

Po opanowaniu miejscowości przez oddziały polskie przez noc i dzień 10 września 

stacjonował tu sztab 17 DP z jej dowódcą, płk dypl. Mieczysławem Mozdyniewiczem.  

Stąd szły rozkazy do nacierających trzema kolumnami: 8 batalionu strzelców po osi 

Podgórzyce- Ambrożew- Boczki- Czerchów, 68pp po osi Kosin- Chrapków- Skotniki- 

Małachowice- Modlna, 70pp po osi Karsznice- Śladków Podleśny- Śladków Rozlazły- 

Gieczno. Na miejscowym cmentarzu zachowane miejsca pochówku 12 polskich żołnierzy 

poległych w walce o Górę św. Małgorzaty, ekshumowanych w 1952 r. na cmentarz zbiorczy 

w Łęczycy. 

Przy skrzyżowaniu dróg pomnik poświecony „Bogu i Ojczyźnie” z ziemią z cmentarnych 

kwater żołnierskich w Górze św. Małgorzaty, Tumie, Łęczycy, Solcy Wielkiej, Modlnej                      

i Bielawach  oraz upamiętniający 11 mieszkańców tutejszej gminy zamordowanych przez 

wojsko niemieckie we wrześniu 1939 r. 

Sprzed pomnika zjeżdżamy w kierunku południowym, po stromym stoku wzniesienia. U jego 

podnóża mijamy po prawo murowaną kapliczkę zburzoną przez Niemców, a odbudowaną                  

w 1945 r. Po przecięciu obniżenia dolinnego z rozwidlenia dróg wjeżdżamy w drogę 

gruntową, prowadzącą na wprost do wsi Kosin, z której po kilkudziesięciu metrach skręcamy 

w lewo, w drogę wiodącą do Karsznic. 

 

Karsznice Parcele (15.6) Do 1945 r. majątek ziemski. W rozbudowanym dawnym dworze 

Dom Pomocy Społecznej. 10 września w pobliżu folwarku pozycje ogniowe zajęły baterie              

17 dac-u. Sprzed DPS-u kierujemy się polną drogą do wsi Karsznice. 
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Karsznice (17.0) 11 września kiedy front przesunął się za cofającymi się oddziałami 

niemieckiej 30 DP na linię Czerchowa, Małachowic, Śladkowa i Gieczna, przeniósł się tu ze 

swoim sztabem płk Mozdyniewicz. 

Po dotarciu do asfaltowej drogi Leśmierz- Piątek kierujemy się spod bocianiego gniazda na 

południe, żeby drogą gruntową dojechać do karsznickiego lasu. Na prawo od drogi 

przecinającej las, w pobliżu jego północno- zachodniego skraju , stała na stanowisku 

ogniowym 4 bateria 17 pal-u a na południowo- zachodnim 6 bateria dowodzona przez kpt. 

Głowackiego. Ta druga tuż po zajęciu stanowiska ogniowego ostrzelała kolumnę niemieckich 

samochodów pancernych jadącą od Leśmierza do Modlnej, paląc cztery z nich. Potem 

zniszczyła gniazda karabinów maszynowych usytuowanych w wiatraku na Dybówce, 

rozpędziła ogniem kolumnę niemieckiej piechoty wychodzącą z dworu Sokolniki w kierunku 

Małachowic, oraz odparła atak kompanii czołgów ze Śladkowa Górnego na Małachowice 

niszcząc trzy wozy. 

Na prawo od drogi, przy wyjeździe z lasu, wzdłuż jego południowego skraju znajdują się 

ślady po stanowiskach obronnych w postaci dołków strzeleckich wykopanych przez żołnierzy 

1 batalionu 68pp. Las karsznicki był miejscem postoju i wytchnienia tych oddziałów 

uczestniczących w bitwie o Małachowice, które wykrwawione i wyczerpane długotrwałą 

walką otrzymywały rozkaz odejścia do odwodu. Jadąc dalej opuszczamy las towarzyszący 

nam jeszcze po lewej stronie drogi i docieramy do Skotnik. 

Skotniki (20.5) Dawny majątek ziemski. Miejscowość opanowana 10 września przez              

3 batalion 68pp. Zabudowania dworskie były miejscem postoju dowódcy 68pp oraz dowódcy 

piechoty dywizyjnej. W Skotnikach był też wysunięty punkt pomocy lekarskiej, skąd ciężej 

rannych odwożono do szpitali polowych. 

Ze skrzyżowania dróg jedziemy w kierunku Małachowic, po osi natarcia 3 batalionu 68pp,                  

a po jego zluzowaniu 1 batalionu tegoż pułku. 

Małachowice (22.3) Trzy wsie o tej nazwie usytuowane równolegle na równoleżnikowo 

przebiegającym wale wzniesienia, były celem wielokrotnie ponawianych ataków polskiej                

17 DP najpierw siłami 68pp a potem 69pp. 

Małachowic 10 września broniły cofające się oddziały głównie 6 i 46pp z 30DP a od wieczora 

tego dnia do przeciwuderzeń przystąpiła wycofana spod Brzezin niemiecka 17DP wsparta 

czołgami. Wsie będące pod nieustannym ostrzałem nieprzyjacielskiej artylerii ogarnięte były 

ogromnymi pożarami. Krążące nad okolicą niemieckie samoloty obserwacyjne korygowały 

ogień niemieckich baterii. 
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Małachowice zostały zdobyte wieczorem 11 września przez zgrupowanie uderzeniowe                      

4 polskich batalionów wsparte ogniem znacznie wysuniętych do przodu baterii 3 dywizjonu 

17pal. 

Modlna (25.0) Do wsi wjeżdżamy obok cmentarza parafialnego, który położony na stoku 

wzniesienia i otoczony murem stanowił dla Niemców dogodną pozycję do prowadzenia ognia 

w kierunku Małachowic i Sokolnik. Na cmentarzu w kwaterze żołnierskiej wzorowo 

utrzymywanej pochowano 144 poległych, w tym najwięcej, bo przeszło 50- ciu z 69pp. 

Zwraca uwagę duża liczba 15 zabitych oficerów, nie licząc podchorążych. 

Najwięcej żołnierzy, bo aż 63 poległo w dniu 12 września przy ostatecznym wyparciu 

Niemców z Małachowic i przy zdobywaniu Modlnej. Wieś została zdobyta około godziny                 

9- tej w ciężkim boju, podczas którego dochodziło do walki na bagnety. Brawurowy atak 

batalionóe 2 z 69pp i 1 z 68pp spowodował że Niemcy w popłochu opuścili pozycje obronne 

skupione wokół kościoła i folwarku. 

Jadac przez wieś mijamy na lewo kościół parafialny pod wezw. Bożego Ciała cudem ocalały, 

gdyż został trafiony pociskiem artyleryjskim który okazał się niewypałem. 

Nieco za kościołem i dawnym budynkiem szkoły przy drodze do Modlnej Probostwa (obecnie 

wieś Kurów) Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. 17 Wielkopolskiej DP, w której 

zwiedzamy Izbę Pamięci Narodowej zawierającej eksponaty związane z walkami patrona 

szkoły. 

Ze skrzyżowania dróg skręcamy w drogę w prawo, wyłożoną betonowymi płytami i mijając 

po lewo podworski park dojeżdżamy do modlińskiego lasu. 

Północny skraj modlińskiego lasu (26.0) stanowił za Modlną następną rubież obronną. Jej 

obsada, porwana falą cofających się w popłochu oddziałów niemieckich z Modlnej, porzuciła 

stanowiska obronne i rzuciła się do ucieczki. Powróciła i obsadziła je powtórnie, gdy nie 

nastąpił spodziewany atak polskiej piechoty. 

Z trasy wiodącej w kierunku wysypiska śmieci skręcamy w lewo w polną drogę wzdłuż 

północnego skraju lasu dochodzącą do drogi prowadzącej z Modlnej do Katarzynowa.                    

Na brzegu lasu widoczne ślady niemieckiej pozycji obronnej w postaci szeregu pojedynczych 

wgłębień strzeleckich. 

Po zdobyciu tych pozycji o godz. 12- tej przez 2 batalion 89pp dowodzony przez                          

mjr- a Antoniego Chudzikiewicza natarcie w kierunku Katarzynowa rozwijało się w trzech 

kierunkach. Na lewym skrzydle, wzdłuż drogi, którą jedziemy do wschodniej części 

Katarzynowa uderzał 2 batalion 89pp, wzdłuż drogi wiodącej do zachodniej części wsi                       

1 batalion 68pp i na południe od wsi Sokolniki w kierunku wschodniej części Sokolnik Lasu 
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1 batalion 69pp. Las, przez który nacierały polskie bataliony, był pod ciągłym , nękającym 

ogniem niemieckiej artylerii, który zadawał znaczne straty w ludziach i sprzęcie. 

Katarzynów (28.0) Gdy 2 batalion 69pp wyszedł z lasu na jego południowy skraj, został 

nagle ostrzelany przez niemiecką baterię ze stanowisk z pobliskiego folwarku Jasionka, od 

której poniósł tak duże straty, że musiał się wycofać ze skraju lasu w kierunku Celestynowa. 

Niemcy natychmiast wdarli się do Katarzynowa i zaczęli okopywać się pod wsią, ale ogień 

polskich baterii zmusił ich do opuszczenia stanowisk. 

Wieczorem obie strony nie wykazywały większej aktywności bojowej. Polskie bataliony 

okopywały się obronnie w środkowej części Modlińskiego lasu. 

O godz. 22 ze sztabu gen. Tadeusza Kutrzeby, dowodzącego „Armią Poznań” nadszedł 

rozkaz oderwania się od nieprzyjaciela i dokonania odwrotu za Bzurę. 

Większość 68 i 69pp, których szlakiem bojowym jechaliśmy, wycofywał się bez nacisku 

przeciwnika po osi Modlna- Małachowice- Skotniki- dwór Karsznice- Sługi- dwór Czarne 

Pole- dwór Ktery. 

My po obejrzeniu pozostałości po cmentarzu ewangelickim, na którym prawdopodobnie 

pochowano żołnierzy niemieckich poległych w okolicy Modlnej dojeżdżamy do asfaltowej 

drogi biegnącej przez wieś, skręcamy w prawo i docieramy do ronda przy kościele                          

w Sokolnikach Lesie (30.3) a stąd do Ozorkowa (37.0) 

 

 

Podstawa opracowania: 

Głowacki L., „17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969r. 

Rezmer W., „Armia Poznań”, Warszawa 1992 r. 
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Trasa 55 C1 
Zwiedzamy Dzierżąznę, Białą i Kębliny 
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Ozorków- Sokolniki Las (6.0) Opis w „Na szlak” nr 15 s. 28- 

Kania Góra (8.0) Wioska o młodym rodowodzie historycznym, bo pierwsze informacje                    

z początku XIX w. ale starym prehistorycznym, ponieważ archeolodzy odkryli tu zabytki                 

w postaci grotów strzał z krzemienia w kształcie liści ze starszej epoki kamienia cz. około                  

11 tysięcy lat temu. 

Wieś położona na mało urodzajnych ziemiach, porośniętych laskami sosnowymi coraz 

bardziej przybiera charakter letniskowy. 

Przy jej południowym krańcu skręcamy w lewo, w asfaltową drogę, która przez teren 

sołectwa Ciosny doprowadza nas do Dzierżąznej. 

Dzierżązna (13.7) Pierwsza informacja źródłowa z 1387 r. Dawniej wieś szlachecka                

z folwarkiem, stanowiąca klucz posiadłości o znacznym obszarze( w 1881 r. 343 morgi),                  

w skład którego wchodziły pobliskie wioski: Swoboda, Dobra, Ostrówek i Folusz. 

Własność w XVIII w. Dzierzbickich, pod koniec XIX w. Chrzanowskich herbu Rola, potem 

Zadzierżowskich, Franke, Kurzewskich a w okresie międzywojennym Żychlińskich. 

Z majątku stopniowo parcelowanego w pierwszych latach XX w. powstały 3 większe 

gospodarstwa rolne. 

Na początku wsi z prawej strony dochodzi asfaltowa droga od wioski Ciosny Sady gdzie                  

w latach międzywojennych zbudowano szkołę, w której w latach 1943- 1945 okupant 

hitlerowski wziął polskie dziewczynki odprowadzone stąd pod eskortą do prac rolnych we 

folwarku. 

Od drogi włączamy się do Agroturystycznego Szlaku Rowerowego Ziemi Zgierskiej.                      

W drugiej zagrodzie po prawo stara kuźnia, gdzie dla turystów odbywa się pokazowe kucie 

koni. Nieco dalej jeden z wielu ośrodków jazdy konnej, usytuowanych przy drodze do Białej. 

Z zakrętu drogi za remizą strażacką ładny widok na malowniczo położony staw, utworzony ze 

spiętrzenia wód rzeczki Ciosenki, zwanej niegdyś Świną, mający swe źródła w Ciosnach pod 

Rosanowem. 

Przy upuście wód ze stawu, na lewo od mostu pozostałość po młynie, który funkcjonował tu 

od XVI w. do 1970, kiedy strawił go pożar. Przed zakrętem drogi na ściętym pniu topoli 

bocianie gniazdo. 

Odchodzącą z zakrętu w prawo drogą polną dojeżdżamy do dobrze zachowanego cmentarza 

wojennego z I wojny światowej, na którym spoczywa we wspólnych mogiłach 117 żołnierzy 

rosyjskich z 35 Dywizji Piechoty i w pojedynczych mogiłach 13 żołnierzy niemieckich 

poległych w listopadzie i grudniu 1914 r. w okolicy Białej, w ramach dużej operacji 
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wojskowej zwanej Bitwą pod Łodzią. Spoczywają tu także ofiary mordu na obywatelach 

polskich dokonanego we wrześniu 1939 r. przez wojsko niemieckie w pobliskiej wsi Bądków. 

Dalej droga prowadzi pod widoczny z dala las, do gospodarstwa agroturystycznego „Pod 

akacjami”. Jego właściciel a równocześnie prezes Stowarzyszenia Agroturystycznego Ziemi 

Łódzkiej, pan Zbigniew Hauke, organizuje liczne i interesujące atrakcje turystyczne po 

terenie Gminy Zgierz.  

Z cmentarza wracamy do drogi asfaltowej i kontynuujemy jazdę w kierunku Białej.                           

Po przejechaniu 200 m skręcamy w drogę w lewo, która zaprowadzi nas do Ośrodka Kultury 

Gminy Zgierz. Na rozległym terenie podworskiego parku, przez który przepływa Ciosenka 

tworząc tu dwa zarybione stawy, znajdują się tu boiska sportowe, plac zabaw dla dzieci, 

zadaszona scena widowiskowa, pałacyk i szereg domków kempingowych. 

Pałacyk został zbudowany około 1924 r. przez ówczesnego właściciela posiadłości łódzkiego 

adwokata, Adama Słonimskiego. 

Budynek jest murowany, zbudowany na planie zbliżonym do kwadratu, z przybudówką  od 

zachodu, kryty mansardowym dachem blaszanym z lukarnami w postaci okienek. 

Elewacja frontowa jest pięcioosiowa z wysuniętym portykiem. Cztery kolumny wspierają 

taras z trójosiową wystawką, zwieńczoną szczytem nawiązującym stylowo do baroku. 

W elewacji wschodniej taras z balustradą tralkową i wyjściem na ogród we wnęce zamkniętej 

półkoliście. Otwory na wszystkich osiach pałacyku o gęsto szczeblowanej stolarce.  

Budynki dawnej wozowni, stajni i oficynki uległy przebudowie i dostosowaniu do innych 

celów. Obecnie pałacyk spełnia rolę hotelu z 20 łóżkami a jego wnętrza zostały zaadoptowane 

do urządzania szkoleń i konferencji. Ośrodek razem z domkami kempingowymi stwarza 

możliwość organizowania tu wczasów, kolonii, zielonych szkół. 

W latach 1943- 1945 w pałacyku urzędował komendant hitlerowskiego obozu karnego dla 

polskich dzieci, filii obozu z ul. Przemysłowej w Łodzi, a w tutejszym folwarku pracę 

przymusową wykonywały dziewczynki- więźniarki. 

Z ośrodka wracamy do drogi asfaltowej i po 200 metrach przejeżdżamy po mostku na rzeczce 

Dzierżąznej. Rzeczka ta mająca swe źródła w Zgierzu, w górnym biegu nazywa się Maliną. 

Za ośrodkiem łączy się z Ciosenką i pod wsią Swoboda wpada do Czarnawki. Wkrótce 

dojeżdżamy do skrzyżowania w Białej z drogą 702 łączącą Zgierz z Kutnem. 

Biała (15.0) Ze skrzyżowania, gdzie bar „Rogatek” i 3 sklepy spożywcze, wjeżdżamy                    

w ul. Kościelną. Po lewo plac czworokątny , zaplanowany w XIX w. jako rynek mającej tu 

powstać osady fabrycznej z inicjatywy właścicieli Białej, Nakwaskich. W tym czasie 

zaznaczył się rozwój wsi, która była siedzibą gminy, liczyła 670 mieszkańców, 57 domów 

oraz posiadała szkołę i 4 młyny. Pierwsze wiadomości o wsi z 1511 r. Prawie do końca XVI 
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w. własność arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, potem szlachecka. Upadek wsi i parafii podczas 

„potopu szwedzkiego”. Dalej po lewo pomnik poświęcony pamięci Marszałka Józefa 

Piłsudskiego, miejsce gminnych uroczystości państwowych. 

Po prawej Szkoła Podstawowa. Na elewacji frontowej budynku tablica z nazwiskami                      

14 mieszkańców Białej zamordowanych w dniu 11 września 1939 r. przez żołnierzy 

niemieckich. W szkole Izba Pamięci Narodowej, w której głównie eksponowane są pamiątki 

po obozie karnym dla dzieci więźniów w Dzierżąznej. 

Jadąc dalej ulicą Kościelną mijamy po lewej stronie nieistniejący już dom rodziny 

Pabiańczyków, w którym żołnierze niemieccy popełnili mord na mieszkańcach wsi. 

Po dotarciu do rozwidlenia dróg kierujemy się w prawo, na cmentarz parafialny. W jego 

głębi, na prawo od głównej alei we wspólnej mogile spoczywają polscy żołnierze polegli                 

w bitwie pod Kęblinami w dniu 7 września 1939 r., głównie z 28 Pułku Strzelców 

Kaniowskich, noszących miano „Dzieci Łodzi”, a prawdopodobnie też z 4 batalionu 

strzelców, 6 Pułku Strzelców Konnych i 10 Kaniowskiego Pułku Artylerii Lekkiej.  

Żołnierze niemieccy polegli pod Kęblinami zostali pochowani na opuszczonym dziś 

cmentarzu ewangelickim , który znajduje się w głębi lasku położonego o 0,5 km dalej, przy 

tej samej drodze wiodącej do Szczawina. 

W pobliżu cmentarza parafialnego w Białej podczas badań wykopaliskowych z 1936 r. 

odkryto cmentarzysko 36 ciałopalnych grobów z okresu wpływów rzymskich, wśród których 

była urna kultury przeworskiej ornamentowana swastykami- symbolami słońca. Urna ta 

służyła potem hitlerowskim władzom okupacyjnym do celów propagandowych jako dowód 

na germański rodowód ludności zamieszkujących te ziemie. 

Od cmentarza rozstajemy się z rowerowym szlakiem agroturystycznym, który prowadzi dalej 

do Szczawina. My wracamy do rozwidlenia dróg. Na prawo na niewielkim wzniesieniu 

kościół parafialny p.w. św. Piotra i Pawła. Opis kościoła w „Na szlak!” nr 3 s. 6. 

Z rozwidlenia dróg skręcamy w prawo, w drogę wiodącą do Kęblin, która po przejechaniu 0,4 

km przecina po moście rzeczkę Czarnawkę. Rzeczka po prawo wypełnia zarybiony zbiornik 

wodny a po lewej stronie kaskadą spada w dół  przy resztkach zabudowań jednego z czterech 

niegdyś młynów w Białej. Czarnawka o długości 13 km, spadku wynoszącym 4,9% ma swoje 

źródła w Nowych Łagiewnikach i pod Warszycami wpada do Moszczenicy. 

 

Jadąc dalej przecinamy wioskę Wola Branicka. Nazwą Wola określano wsie zakładane od 

XIII w. i czasowo wolne od danin. Drugi człon nazwy pochodzi prawdopodobnie od nabywcy 

wsi w 1616 r. Stanisława Kostki Branickiego. Później właścicielami byli Dzierzbiccy.  
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Badania archeologiczne przeprowadzone od 1990 r. odkryły tu osadę- zagrodę z III w. p.n.e. 

składającą się z budynków, palenisk, ziemianek i studni wskazują na takie zajęcia jak uprawa 

roli, przędzenie tkanin, garncarstwo, mielenie ziarna. 

Dalej w drodze do Kęblin na przednim skraju lasu Kęblińskiego przecinamy meandrującą                   

w głęboko wciętej dolince rzeczkę Moszczenicę o długości 45 km, spadku 3%, 

prawobrzeżnego dopływu Bzury, biorącego swój początek w Byszewach na pd. od Strykowa 

a mającego ujście koło Orłowa. 

Po opuszczeniu lasu dojeżdżamy do zbiegu dróg w Kęblinach z drogą 708 łączącą Stryków                 

z Ozorkowem i Łęczycą. 

Kębliny (18,5) Pierwsze wzmianki o wsi i folwarku z końca XIV w. W pierwszym półwieczu 

XIX w. majątek trzykrotnie zmienia właścicieli aż dostaje się w ręce Rocha Trzcińskiego 

herbu Pobóg. Za udział jego członków w Powstaniu Styczniowym majątek ulega konfiskacie, 

potem wraca do rodziny, żeby w 1896 r. przejść na własność rodziny Olszowskich, do 

których należy do okresu międzywojennego. Do 1939r. właścicielką była Stefania 

Śmitkowska. Parcelacja obszernego majątku ziemskiego, do którego należała kiedyś wieś 

Moszczenica, Trzcianka, Florianów i Olszowice rozpoczęła się w latach dwudziestych XX w. 

Kębliny stopniowo przekształcały się w wieś letniskową. 

Przy zbiegu dróg okazały dwór murowany z około 1840 r. na miejscu drewnianego, 

przebudowywany w 1860 i 1935 oraz po II wojnie światowej, zatracił pierwotne cechy 

architektoniczne. Generalnie zachował formę z czasów Olszowskiego. Jest to budowla 

parterowa, na planie wydłużonego prostokąta o dwutaktowym układzie pomieszczeń,                  

z obszerną sienią na parterze podpartą dwoma słupami i świetlicą nad nią. 

W elewacji frontowej o trzynastu osiach centralnie usytuowany ryzalit z gankiem, oraz 

wystawką zwieńczoną trójkątnym szczytem i tarasem podpartym czterema kolumnami. Walor 

architektoniczny budynku prezentuje tylko wysoki, mansardowy łamany dach z lukarnami. 

Wokół dworu pozostałość po dawnym rozległym parku z zabytkowym drzewostanem, na 

który składa się największy w województwie 200- letni kasztanowiec o obwodzie 4,5 m                       

i wysokości 23 m oraz pięć modrzewi, jodły, dęby i jesiony. 

Zabudowania gospodarcze folwarku przylegające od zachodu do parku uległy rozbiórce. 

Dnia 7 i w nocy 8 września Kębliny były w krwawym boju zdobywane przez żołnierzy 28 

Pułku Strzelców Kaniowskich z Armii „Łódź”. Folwark , dwór i park stanowiły główny punkt 

obrony czołowego oddziału niemieckiej 24 Dywizji Piechoty maszerującej od Ozorkowa na 

Stryków. Z dużymi stratami w poległych i rannych udało się polskim oddziałom odrzucić 

Niemców z Kęblin i utorować drogę na Głowno. Wydarzenie to upamiętnia ulica „Obrońców 

1939 r.” biegnąca od strony szczawińskiego lasu, wzdłuż której szło natarcie polskiej 
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piechoty. Obecnie w dawnym dworze mieści się Ośrodek Pomocy Społecznej „Monar”. 

Naprzeciwko dworu budynek dawnej kuźni lub karczmy z początków XIX w. przebudowany 

w 2 poł. tegoż wieku i w latach 1934- 1935. budynek murowany, na planie prostokąta 

podparty na narożach szkarpami. W elewacji frontowej ryzalit z gankiem wspartym na dwóch 

kolumnach, a nad nim wystawka w naczółkowym dachu. 

Godnym obejrzenia jest przy ulicy Leśnych Duszków 2 (dojście ul. Wrzosową od 

Strykowskiej) willa w stylu włoskim łódzkiego fabrykanta Brunona Bidermana, zbudowana                

w latach 1936- 1938. Niestety , kamienny mur otaczający posesję obecnego właściciela 

utrudnia oglądanie interesującego pod względem architektonicznym obiektu. 

Drogą 708 kierujemy się w stronę Ozorkowa. Droga ta już w średniowieczu łączyła Inowłódz 

z Łęczycą przez Brzeziny, Stryków, Modlną i Leśmierz. Od 1915 r. prowadziła tędy linia 

kolei wąskotorowej Ozorków- Stryków zbudowana na użytek frontu przez armię niemiecką. 

Po przekroczeniu Moszczenicy dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą 702 w Warszycach. 

Od tego miejsca trasa przebiegać będzie przez tereny zwycięskich walk toczonych od 11- 12 

września 1939 r. przez żołnierzy 17 Wielkopolskiej Dywizjii Piechoty z Armii „Poznan” 

które do historii przeszły pod nazwą Bitwy nad Bzurą. 

Tereny te są również miejscem martyrologii, ponieważ żołnierze niemieccy podczas 

wkraczania do Warszyc w dniu 9 września popełnili mord na 11 mieszkańcach wsi a 11 

września na 1 osobie. Natomiast w dniu 10 września zastrzelili 19 mieszkańców pobliskich 

wsi- Bądkowa i Swobody. 

Warszyce (23.1) Pierwsze informacje o wsi z 1391 r. Warszyce były własnością rodu 

Warszyckich herbu Abdank, nie tyle zamożnego chociaż w XV w. należało do nich miasto 

Skoszewy i ciąg wsi od Brzezin do Leźnicy Wielkiej, co wielce dla Rzeczypospolitej 

zasłużonego. Członkowie tego rodu obsadzali stanowiska wojewodów, senatorów, doradców 

królewskich, kasztelanów, w tym krakowskiego i warszawskiego. 

Obecnie po folwarku nie ma śladu a rozproszona zabudowa wsi ciagnie się na znacznej 

przestrzeni w pobliżu drogi 702. 

Za skrzyżowaniem przecinamy rzeczkę Czarnawkę a za nią po lewo mijamy pozostałość po 

parku przy dawnym dworze w Bądkowie. Za parkiem droga wysadzana jesionami prowadzi 

do domu mieszkalnego z 1914 r. i dawnego młyna wodnego nad Czarnawką, adoptowanego 

na przędzalnię wełny a potem na szarpalnię szmat. Właścicielem tych przetwórni w okresie 

międzywojennym był H. Eckardt. Innymi znaczniejszymi właścicielami rozparcelowanego 

majątku byli Kołaczkowscy i Szaniawscy. 

Sprzed dawnego młyna jedziemy przez wieś Bądków do jej środka, skąd skręcamy w prawo                 

i wracamy na drogę asfaltową prowadzącą w kierunku Ozorkowa. 
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Po przecięciu strugi Jasionka, która zasila w wodę stawy rybne w Katarzynowie 

wjeżdżamy w las kotowicki drogą w zielonym tunelu utworzonym przez korony akacji. Po 

wyjeździe z lasu po prawo mijamy wieś Celestynów i kopalnię żwiru (opis w „Na szlak”! nr 

11 s.5) Przy zjeździe ze wzgórza celestyńskiego otwiera się w kierunku południowo- 

zachodnim rozległy widok na równinę Pradoliny Warszawsko- Berlińskiej aż po widoczną 

stąd Górę św. Małgorzaty. Po lewej stronie mijamy pozostałości zabudowy gospodarczej 

dawnego folwarku, dalej park podworski w Modlnej. 

Modlna (28.6) Opis miejscowości w „Na szlak!” nr 4, s.9 

Po opuszczeniu Modlnej przez Sokolniki Parcele (opis miejscowości w „Na szlak!” nr 15, 

s.26) docieramy do Ozorkowa (36.0). 
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