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Na dwu naziemnych kondygnacjach do dyspozycji uczniów 
i nauczycieli będzie wkrótce dziesięć nowych pomieszczeń kla-
sowych, nowa szatnia, świetlica i biblioteka, sekretariat, gabinety 
dyrekcji oraz duży pokój nauczycielski. Szkoła liczy teraz trzy 
tysiące sześćdziesiąt dwa metry kwadratowe powierzchni, a do-
budowany segment jest większy od wyremontowanej przy okazji 
rozbudowy starej części placówki. Po ukończeniu prac budowla-
nych wykonawca przystąpi do przemodelowania układu komuni-
kacyjnego wokół szkoły i zagospodarowania przylegającego do 
niej terenu.

Budowa kończy się jednak z trzymiesięcznym poślizgiem, 
bo według pierwotnych zamierzeń jej finał przewidziany był na 
ostatnie dni sierpnia. Niezależnie od zamierzeń i starań inwestora, 
od początku w Justynowie szło nie tak jak trzeba. Już na wstępie 
wykonawca dokumentacji projektowej nie dotrzymał terminu jej 
dostarczenia, a przetarg, w którym wyłoniony miał być realizator 
prac budowlanych, musiał być ogłaszany dwukrotnie. W pierw-
szym jedna ze startujących firm zażądała za swoją usługę o mi-
lion złotych więcej niż za rozbudowę szkoły mogliśmy zapłacić, 
a oferta drugiej zawierała błędy natury formalnej. Kiedy w końcu 
roboty się rozpoczęły, okazało się, że na skutek błędów projekto-
wych zaszła kolizja między fundamentami nowej części szkoły 
a dochodzącym do niej przyłączem sieci gazowej. Jedynie dzię-
ki intensywnym zabiegom władz gminy i życzliwości gazowni 
gazociąg udało się przełożyć w ciągu półtora miesiąca. Zwykle 
cykl tego typu przedsięwzięcia trwa jakieś pół roku. Mimo to już 
na starcie stało się jasne, że szkoła nie zostanie oddana do użytku 
wcześniej niż w połowie października bieżącego roku.

Jakby tego było mało, wiosną zaczęła się pandemia. Tłuma-
cząc się wywołanymi przez nią perturbacjami na rynku materia-
łów budowlanych, wykonawca wydłużył termon ukończenia prac 

o kolejne półtora miesiąca. Choć dziś w Urzędzie Gminy domi-
nuje ulga, że placówka w Justynowie wkrótce będzie gotowa, sły-
chać tam również głosy, że ze względu na zaistniałe opóźnienie 
zarówno wobec firmy projektowej, jak i wykonawcy inwestycji 
podejmować będziemy kroki prawne. Ten drugi nie odpowiada 
wprawdzie za zwłokę wywołaną nieprzewidzianą przez projek-
tanta kolizją z siecią gazową, ale to on właśnie - wbrew obowią-
zującej umowie - nie potrafił zapewnić terminowej realizacji ro-
bót już po usunięciu problemu z gazociągiem.

Jakkolwiek się stanie - jaki by nie był finał prawnego dys-
kursu - inwestor myśli teraz o tym, by jeszcze w tym roku, kła-
dąc nowe tynki, dokonać renowacji elewacji starej części szkoły, 
a po zakończeniu sezonu grzewczego kompleksowego remontu 
przyszkolnej kotłowni. Po stronie wydatków zapisać trzeba bę-
dzie także 200 tysięcy złotych na zakup wyposażenia nowej czę-
ści szkoły. Przetarg na kupno ławek, krzeseł, tablic i biurek został 
już rozpisany. Istnieje szansa, że po dokonaniu owych zakupów 
część z tych pieniędzy - podobnie jak w przypadku szkoły w Wi-
śniowej Górze - gmina odzyska z rezerwy celowej Ministerstwa 
Edukacji i Nauki. Według przewidywań, do kasy gminy wpłynie 
z tego tytułu około 150 tysięcy złotych. Z będącej w dyspozycji 
resortu edukacji rządowej puli środków przeznaczonych na prze-
ciwdziałanie skutkom pandemii wiosną zakupiono już sprzęt do 
szkolnej pracowni komputerowej. 

Finał wieńczy dzieło. Także w czasie zarazy - za dwa, trzy 
tygodnie w Justynowie będzie można zapomnieć o dwuzmiano-
wym systemie nauczania. SARS-CoV-2 w końcu ustąpi, a szko-
ła pozostanie. W puli ogólnych kosztów inwestycji - w kwocie 
5 milionów 500 tysięcy złotych - znalazły się jednak 2 miliony 
z przyznanej nam wiosną przez rząd samorządowej tarczy CO-
VID-owej. Nie ma tego złego…                                                        K.S.
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Czytaj na str. 3

Zbigniew Kruk stanął przed alternatywą - albo 
wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców 
i przy okazji ogłosić upadłość firmy, albo dokąd 
się da, robić swoje.

Korzenie Korzenie 
niepodległościniepodległości

Na krawędziNa krawędzi

W bitwie pod Łodzią zginęło nie mniej niż sto 
tysięcy ludzi. Stąd tyle wokół nas żołnierskich 
cmentarzy. Niewielki, bardzo zaniedbany, 
znajduje się też w Zielonej Górze.

Czytaj na str. 6

Czytaj na str. 5

Panie Barbara i Bogdana nie szczędzą swym 
sąsiadom uznania: - To się w głowie nie 
mieści, jak ludzie potrafią być bezinteresowni 
i ile jest w nich dobroci. 

Temat miesiąca 

Kształt dobraKształt dobra

OstatnieOstatnie

Wreszcie widać koniec. Choć w połowie listopada teren wokół rozbu-
dowywanej szkoły przypominał jeszcze pobojowisko, w chwili kiedy 
czytacie Państwo ten tekst, roboty budowlane w Justynowie prawdo-
podobnie są już zakończone. W połowie grudnia - jeśli pandemia ze-
lżeje - w nowych pomieszczeniach lekcyjnych będą się mogły rozpocząć 
zajęcia.

dnidni



Pierwsze w historii zdalne obrady Rady 
Gminy przebiegły bez żadnych zakłóceń. Trzy-
dziestego października podczas XXX sesji radni 
prowadzili dyskusję i głosowali nad przyjęciem 
kolejnych ustaw, korzystając z tabletów, w któ-
re wyposażył ich Urząd Gminy. Z tego sprzętu 
nasi samorządowcy korzystają od dawna, bo - 
ze względu na oszczędność papieru - projekty  
uchwał od dwóch lat otrzymują w wersji elektro-
nicznej. Teraz, przed październikową sesją wy-
starczyło więc przeprowadzić drobny „trening” i 
można było pracować zdalnie. 

XXX sesja poświęcona była kilku różno-
rodnym sprawom. W pierwszej kolejności radni 
podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej powiatowi łódzkiemu wschodnie-
mu. Chodziło o dodatkowe 27 tysięcy złotych, 
które przekazane zostały starostwu na budowę 
ciągu pieszo-rowerowego w Justynowie między 
istniejącym tam wyjazdem z okolicy stawów, a 
chodnikiem kończącym się przy ulicy Hulanki. 
Po dokonaniu tej korekty powiat dostanie od nas 
na to łącznie 62 tysiące złotych. Podjęta decyzja 
wymusiła dokonanie stosownej zmiany w tego-

rocznym budżecie gminy. Wprowadzono ją ko-
lejną przyjętą podczas sesji uchwałą. 

Znaczącą w obszarze finansów będzie z pew-
nością następna z podjętych  w październiku de-
cyzji, mocą której wyrażono zgodę na zaciągnię-
cie przez gminę 1 miliona 500 tysięcy złotych 
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łącznie z 
przyznaną nam niedawno kwotą 2 miliony 600 
tysięcy złotych dofinansowania z Regionalnego 
Programu Operacyjnego, pieniądze te posłużą 
sfinansowaniu znacznej części kosztów rozbu-
dowy kanalizacji w Bedoniu Przykościelnym. 
Dodatkowe, korzystne dla nas, atrybuty tej po-
życzki to: po pierwsze - jedynie półtora procent 
oprocentowania; po drugie - uwarunkowana nią 
dodatkowa, bezzwrotna dotacja z funduszu na 
projektowane przedsięwzięcie. 

Zwykle pod koniec roku radni dokonują 
zmian w gminnym systemie podatkowym. Punk-
tem odniesienia są maksymalne stawki ustana-
wiane przez rząd. Spośród kilkunastu stawek 
możliwych do podniesienia, tym razem w naszej 
gminie zdecydowano się na zmianę jedynie czte-

rech. Trzydziestego października podjęto decy-
zję o podniesieniu z 27 na 30 groszy od metra 
kwadratowego stawki podatku od tak zwanych 
pozostałych gruntów. Zostawiając przy tym nie-
zmienioną opłatę od budynków mieszkalnych, 
radni doprowadzili do sytuacji, że płacony przez 
stałych mieszkańców gminy łączny podatek od 
zajmowanych  posesji wzrośnie jedynie o kilka 
procent. Inaczej rzecz się będzie miała - co przy 
przyjętym rozwiązaniu oczywiste - w przypadku 
opłat podatkowych pobieranych od działek nie-
zabudowanych. 

Wzrosty dotkną też podatników dysponują-
cych budynkami związanymi z działalnością go-
spodarczą o łącznej powierzchni powyżej tysiąca 
metrów kwadratowych. Zamiast dotychczaso-
wych 23 złotych od metra kwadratowego, już w 
styczniu przyszłego roku płacić oni będą 24 złote. 
5,06 złotego od metra kwadratowego powierzch-
ni - maksymalną możliwą do zastosowania kwo-
tę podatkową, zamiast dzisiejszych 4,87 złotego 
- płacić wkrótce będą posiadacze budynków, 
których funkcjonowanie związane jest z kolei z 
udzielaniem świadczeń zdrowotnych. I wreszcie 
ostatnia z przyjętych miesiąc temu zmian - z 8,05 
złotego do poziomu maksymalnej stawki 8,37 
złotego od metra kwadratowego wzrośnie poda-
tek płacony od budynków letniskowych.       K.S.  
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URZĄD GMINY ANDRESPOL
95-020 Andrespol, ul. Rokicińska 126
tel./faks: 42 213 24 40

POLICJA - POSTERUNEK ANDRESPOL 
tel. 42 213 20 07

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
tel. 42 213 24 57, 535 526 367

GMINNA PRZYCHODNIA ZDROWIA 
tel. 42 213 23 62

APTEKI:
■  Na Skrzyżowaniu – Andrespol, 
    Rokicińska 124, tel. 42 649 13 73
■  Apteka Najlepsza dla Ciebie – Andrespol,  
    Rokicińska 125 D, lok. D-1, 
    tel. 42 647 00 51
    Apteka prowadzi zbiórkę leków
    przeterminowanych
■  Apteka Sieciowa – Andrespol, 
    Rokicińska 146, 42 307 02 50
■  Dbam o Zdrowie – Andrespol, 
    Projektowana 16, tel. 42 213 22 33
■  Farm-Med – Justynów, Łódzka 37, 
    tel. 42 236 23 31

„Apteka Sieciowa” w Andrespolu przy 
ul. Rokicińskiej 146 w dni powszednie jak 
i w święta pracuje przez całą dobę.

Ważne telefony Ważne telefony 

Z prac samorząduZ prac samorządu

W krainie ogrodników
Jeśli w przyszłym roku utrzymalibyśmy 

obowiązujące w tym roku stawki za odbiór 
śmieci, a ich ilość pozostawałaby na pozio-
mie ostatnich czterech miesięcy, to z budżetu 
gminy dopłacić by trzeba do tego 2 miliony 
złotych - ponad dwukrotnie więcej niż w 
roku bieżącym. O ile w 2018 roku odebra-
no w gminie od mieszkańców 4 tysiące 200 
ton odpadów - wielkości sprzed dwóch lat 
stanowiły podstawę analiz odnoszących się 
do projektowanej sytuacji w roku bieżącym 
- to tylko na przestrzeni tegorocznych: lipca, 
sierpnia, września i października było ich aż 
2 tysiące 100 ton. Tysiąc ton z tego stanowiły 
odpady bio. W wakacje w brązowych wor-
kach dominowała trawa. Najczęściej zresz-
tą mokra, co powodowało, że tak naprawdę 
płaciliśmy za odbiór wody! We wrześniu i 
październiku we frakcji bio problemem były 
liście. Ktoś niezorientowany mógłby rzec, że 
żyjemy w krainie ogrodników. 

Od lipca za kilogram wywożonych z na-
szego terenu śmieci gmina płaci 90 groszy. 
Wystarczy rzucić okiem na wystawiane przed 
nasze posesje ilości  worków, by zrozumieć, 
że obowiązujące dziś dla mieszkańców staw-
ki w przyszłym roku będą musiały być pod-
niesione. O ile? O tym da się powiedzieć na 
przełomie grudnia i stycznia kiedy - trzeba 
mieć nadzieję - ilość odpadów spadnie.

Problem nie dotyczy tylko nas. Ceny za 
odbiór śmieci w kraju rosną i należy wątpić, 
że po przygotowywanej właśnie przez rząd 
nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach nagle zaczną spadać. 
Wprawdzie Ministerstwo Klimatu i Środowi-
ska deklaruje, że korzystny dla gmin sposób 
obliczania poziomów recyklingu pozwoli 
samorządom uniknąć kar i zaoszczędzić 900 
milionów złotych, ale my na tym nie skorzy-
stamy. Osiągając wymagany poziom recy-
klingu, żadnych kar nie płacimy. 

Istotnym elementem rozwiązania proble-
mu byłoby wprowadzenie w Polsce zasady 
rozszerzonej odpowiedzialności producen-
ta za odpady. Zgodnie z prawem unijnym, 
wytwórca powinien współdzielić koszty 
zagospodarowania odpadów, które powsta-
ły w wyniku wprowadzenia jego produktu 
na rynek. Mówi się, że udział producentów 
w kosztach gospodarowania tymi odpadami  
powinien wynieść co najmniej osiemdziesiąt 
procent. Termin wprowadzenia tej dyrektywy 
do polskiego prawa minął w lipcu bieżącego 
roku. Sprawa wciąż pozostaje w sferze kon-
sultacji, więc zamiast produkować opakowa-
nia wielokrotnego użytku, producenci wolą, 
by za ich zagospodarowanie płacili odbiorcy. 
Wskazując palcem - my wszyscy.              K.S.

Po kłopocie
Działacze Andrespoli pozbędą się problemu. W końcu w pełni 

będą mogli sprostać wymogom Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. 
Jeszcze w tym roku ogłoszony ma być przetarg na gruntowny remont 
- a jeśli okaże się to konieczne, to także na przebudowę - klubowe-
go pawilonu zaplecza sanitarno-socjalnego. W zmodernizowanym 
budynku powstaną szatnie, toalety, pokój sędziowski. Pół miliona 
złotych na sfinansowanie tego przedsięwzięcia zapisano w projekcie 
przyszłorocznego budżetu gminy. 

Istniejący na stadionie GLKS budynek w latach dziewięćdzie-
siątych wybudowany został w czynie społecznym. Rzecz w tym, że 
postawiono go niezgodnie z projektem. Zachodziła więc obawa, że 
przystępując obecnie do remontu, przebudować trzeba będzie tylną 
ścianę i część dachu. Pojawiła się jednak szansa, że w myśl nowych 
przepisów prawa budowlanego da się tego uniknąć. W Urzędzie Gmi-
ny wstrzymywano się więc z ogłoszeniem przetargu do czasu, gdy 
powołane do tego instytucje dokonają ostatecznej interpretacji nowe-
go prawa. Jakiekolwiek stanowisko by nie zajęły, klubowy budynek 
przy ulicy Czajewskiego w Wiśniowej Górze zyska w przyszłym roku 
nową jakość.                                                                                     K.S.

Tunel - ciąg dalszy
Na szali postawiliśmy reputację pisma. Na pierwszej stronie 

wrześniowego numeru napisaliśmy, że choć najtańsza ze zgłoszonych 
do przetargu ofert na zaprojektowanie i wykonanie tunelu pod torami 
w Bedoniu okazała się o 6 milionów 600 tysięcy złotych droższa od 
zawartego w lutym zeszłego roku porozumienia między gminą a fir-
mą PKP Polskie Linie Kolejowe SA, to tunel i tak powstanie. Mimo 
że PLK SA - które we wrześniu w tej sprawie jeszcze się nie wypo-
wiedziały  - będą musiały dopłacić do tego o 5 milionów 450 tysięcy 
złotych więcej niż pierwotnie zamierzały. 

Nie pomyliliśmy się. Powstanie tunelu jest przesądzone. Kilka 
dni temu między gminą a koleją zawarty został aneks do zeszłorocz-
nej umowy, w którym nasi warszawscy partnerzy inwestycyjni ak-
ceptują cenowe uwarunkowania rynku. Do rozstrzygnięcia pozostał 
jeszcze wybór firmy, która po zaprojektowaniu tunel wybuduje. Jak 
pisaliśmy miesiąc temu, po wnikliwym przeanalizowaniu ofert poja-
wiła się wątpliwość co do tego, czy wszystkie złożone przez najtań-
szą firmę dokumenty są wymaganej jakości. Wezwaliśmy więc ją do 
przedstawienia poświadczeń, które w obszarze przetargów noszą na-
zwę dowodów wiarygodności wykonawcy. W efekcie firma ta odwo-
łała się od naszego żądania do działającej przy Urzędzie Zamówień 
Publicznych Krajowej Izby Odwoławczej. 

Kiedy przygotowywaliśmy tę informację do druku, wiadomo już 
było, że KIO rozpatrywać będzie sprawę dwudziestego szóstego li-
stopada. Możliwe więc, że właśnie wczoraj znacząco przybliżyliśmy 
się do podjęcia decyzji, kto będzie naszym partnerem wykonawczym 
w zakresie najdroższej w historii gminy inwestycji. Najtańszy z ofe-
rentów, czy pod tym względem drugi w kolejności.                       K.S. 

Odgłos pamięciOdgłos pamięci
Listopad prowokuje pamięć do wspomnień. Do refleksji nad tym, 

komu zawdzięczamy naszą niepodległość. Myślimy nie tylko o boha-
terach Wielkiej Wojny, ale też o późniejszych ofiarach Kozielska, Staro-
bielska, Ostaszkowa…

My na naszym skrawku ojczystej ziemi czcimy pamięć o żołnier-
zach obu wojen, a wśród nich o zamordowanym w Katyniu inżynierze 
z fabryki Krauzego w Andrespolu, kapitanie z 28. Pułku Strzelców Ka-
niowskich Feliksie Kalecińskim. Jego symboliczna cmentarna kwatera 
w Bedoniu stała się dla nas Grobem Nieznanego Żołnierza. W tym roku 
ze względu na pandemię 11 listopada obchodziliśmy bez udziału dużych 
grup mieszkańców gminy, którzy zwykle co roku publicznie oddają hołd 
bohaterom W sto drugą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 
przewodniczący Rady Gminy Jan Woźniak, gminny inspektor ds. obron-
ności i obrony cywilnej Wojciech Darnowski oraz reprezentant pracow-
ników Urzędu Gminy Maciej Świątek samotnie złożyli wiązanki kwia-
tów zarówno na bedońskim cmentarzu, jak i przed krzyżem na szczycie 
urządzonego obok tamtejszego kościoła kurhanu pamięci.

K.S.
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Hałas jest nie do wytrzymania, a Zbigniew 
Kruk stanął przed alternatywą - albo wyjść na-
przeciw oczekiwaniom udręczonych mieszkań-
ców i przy okazji ogłosić upadłość firmy, albo 
dokąd się da, robić swoje. Dwa miesiące temu 
w wyniku kłopotów finansowych jego przedsię-
biorstwa zakład energetyczny odciął prąd, któ-
rym zasilane były chłodnie. Powołując się na 
posiadane oficjalne pismo, Zbigniew Burzyński 
- naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa 
Powiatowego w Łodzi - twierdzi, że stało się to 
dwudziestego piątego września. Tego dnia na 
terenie Zakładu Mięsnego „Zbyszko” w Bedo-
niu Wsi dwukrotnie interweniowała policja, bo 
hałas, jaki do dziś generuje włączony wówczas 
w zakładzie agregat prądotwórczy, przypomina 
warkot startującego helikoptera. Zależnie od 
pogody hurkot niesie się do Andrespola, Justy-
nowa, a nawet do Janówki.

Pod koniec września policję do Bedonia 
wezwała mieszkająca w sąsiedztwie zakładu 
Ewelina Smolarek-Musińska. Przybyli na miej-
sce funkcjonariusze spowodowali, że w nocy 
z piątku na sobotę agregat został wyłączony 
- od godziny 22.00 do 6.00 nie pracuje i teraz 
- oraz to, że dwudziestego szóstego września 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
dokonał w pobliżu firmy Kruka pomiaru na-
tężenia hałasu. Stwierdzono, że jego pozom 
przekracza dopuszczalną normę o 3,2 dB. 
W związku z tym, dwunastego października 
WIOŚ wszczął postępowanie administracyj-
ne w sprawie, cyt.: „wstrzymania działalności 
ZM „Zbyszko” Zbigniew Kruk (…) w zakresie 
eksploatacji agregatu prądotwórczego (...)”. In-
formując o tym Urząd Gminy, Janusz Jedlina 
- p.o. dyrektora WIOŚ - dodał w swym piśmie, 
że podczas przeprowadzonej przez inspektorat 
w dniach od szóstego sierpnia do trzydziestego 
września kontroli w firmie Zbigniewa Kruka 
stwierdzono aż jedenaście rozmaitych naru-
szeń decyzji administracyjnych i przepisów 
ochrony środowiska. Przeciw samemu Kruko-
wi zaś wszczęto postępowanie administracyjne 
w sprawie wymierzenia mu kary pieniężnej 
w związku z utrudnianiem prowadzenia czyn-
ności kontrolnych.

Biorąc to wszystko pod uwagę, dziewiętna-
stego zeszłego miesiąca WIOŚ zwrócił się do 
starosty powiatu łódzkiego wschodniego o pod-
jęcie działań, cyt.: „celem nałożenia przez organ 
ochrony środowiska na Pana Zbigniewa Kruka 
(…) obowiązku ograniczenia oddziaływania na 
środowisko i jego zagrożenia, w związku z eks-
ploatacją agregatu prądotwórczego”. 

Wystąpienie okazało się bezowocne. We-
dług naczelnika Burzyńskiego, starostwo wcze-
śniej zrobiło w tej sprawie wszystko, co mogło. 
Zbigniew Burzyński przywołuje fakt, że w listo-
padzie dwa tysiące dziewiętnastego roku staro-
sta wydał już decyzję określającą dopuszczalny, 
emitowany przez zakład poziom hałasu. Naczel-
nik powołuje się przy tym na pierwszą część 
punktu 1 artykułu 378 ustawy Prawo ochrony 
środowiska, nie zważając - co wprost przyzna-
je - na dalszą jego treść wskazującą na starostę 
jako na organ, który powinien w tego typu spra-
wie podjąć wobec podmiotu negatywnie oddzia-
łującego na środowisko stosowne działanie. Od-
wołując się do autorytetu NSA, szef Wydziału 
Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska twierdzi, że ważny jest  inny zapis 
wspomnianej ustawy, niż ten, który prezentuje 
protestująca przeciw hałasowi Ewelina Smola-
rek-Musińska - i wspierający ją mieszkańcy wsi 
- oraz pośrednio WIOŚ. Burzyński stoi na stano-
wisku, że w tej sprawie decydujący jest artykuł 
367, w którym mowa o tym, że użytkowanie in-
stalacji zakłócającej normy ochrony środowiska 
swą decyzją wstrzymuje… wojewódzki inspek-
tor ochrony środowiska. 

Wydaje się, że prawo w tej sprawie jest nie-
jednoznaczne. Jeden artykuł ustawy wskazuje 
na starostę, do którego należy, cyt.: „decyzja 

o nałożeniu obowiązków na podmiot negatyw-
nie oddziałujący na środowisko”; drugi  - tej 
samej ustawy - mówi zaś, że o wstrzymaniu 
użytkowania instalacji decyduje wojewódzki in-
spektor ochrony środowiska. Niby zakres czyn-
ności nie jest identyczny, ale na pewno bardzo 
podobny. Także i stąd takie, a nie inne stanowi-
sko starostwa. 

Skarżąc się na opieszałe - jej zdaniem - dzia-
łanie starosty, pani Smolarek-Musińska napisała 
pismo do wojewody. W jego imieniu Wydział 
Rolnictwa i T  ransportu Urzędu Wojewódzkie-
go przesłał jej odpowiedź z informacją, że: po 
pierwsze - organem kompetentnym do rozwią-
zania problemu warczącego agregatu jest nie 
kto inny, jak tylko starosta właśnie; po drugie 
- wydział informował, że kwestię zajmowanego 
przez starostwo stanowiska władze wojewódz-
kie przekazały do rozpatrzenia Radzie Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego. Stamtąd z kolei przy-
szło do pani Eweliny pismo, że rzecz będzie 
rozpatrywana  trzydziestego listopada. Rada to 
ludzie. Czwórkę powiatowych radnych z naszej 
gminy zapytaliśmy więc, jakie zajmują w tej 
sprawie stanowisko? Za kim podczas listopa-
dowego posiedzenia rady się opowiedzą - za 
starostą, który uważa, że zgodnie z prawem 
nie ma w tej sp rawie nic do zrobienia, czy za 
skarżącymi się na hałas mieszkańcami Bedonia 
Wsi? Panie Agnieszka Biała i Zofia Sójka przed 
posiedzeniem rady nie miały jeszcze wyrobio-
nego zdania. Pani Sójka przyznała, że w ogóle 
o sprawie niewiele wie. Inaczej na całą historię 
patrzą Elżbieta Ciesielska i Tomasz Migdalski. 
Pani Elżbieta twierdzi, że choć żal jej jest Zbi-
gniewa Kruka jako człowieka, to nie może bez 
respektu przejść wobec protestów mieszkańców. 

Tym bardziej, że pierwsze z nich trafiły do Urzę-
du Gminy już na początku października. Jeszcze 
bardziej jednoznaczny w swej opinii jest pan 
Tomasz. Jego zdaniem, starosta nie zrobił w tym 
wszystkim nic, by problem rozwiązać. Co waż-
niejsze - co radny pragnie wyraźnie podkreślić 
i co w każdej sytuacji jest w stanie udowodnić - 
nie jest to, jak wie, jedyna sprawa, w toku której 
starostwo umywa ręce!

A jak do problemu podchodzi właściciel ZM 
„Zbyszko”? Zapytany o to, czy potwierdza fakt, 
iż o włączeniu agregatu zdecydowały kłopoty 
finansowe firmy, odpowiada wymijająco. Mówi, 
że w przedsiębiorstwie… czynione są oszczęd-
ności. Na pytanie o to, kiedy w zakładzie wyłą-
czą agregat, odpowiada pytaniem: - Po co? Prze-
cież w nocy jest cisza! I wreszcie dopytywany 
o problem stałego przekraczania przez zakład 
od końca września dopuszczalnej normy hałasu 
Zbigniew Kruk… każe ten stwierdzony przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
fakt udowodnić naszej redakcji!

Wygląda na to, że mieszkańcy Bedonia Wsi 
długo jeszcze zmagać się mogą z dokuczliwym 
hałasem. Być może do czasu, gdy do sprawy 
włączy się Powiatowy Inspektorat Nadzoru Bu-
dowlanego. W wydanym przed laty pozwoleniu 
na budowę zakładu w Bedoniu jasno napisano, 
że istniejące w nim instalacje zasilane będą 
z sieci publicznej, że agregat prądotwórczy bę-
dzie mógł być włączany wyłącznie w przypadku 
awarii. Naczelnik Zbigniew Burzyński jest prze-
konany, że trudno mówić o awarii, gdy zakład 
energetyczny odcina prąd na skutek zaległości 
płatniczych. Między zasilaniem awaryjnym 
a ciągłym jest przy tym zasadnicza różnica.                                                     

    K.S. 

Przez ostatni miesiąc liczba chorych na 
COVID-19 w gminie wzrosła cztero-

krotnie. W poprzednim numerze pisma infor-
mowaliśmy Państwa, że od początku pandemii 
do dwudziestego trzeciego października w po-
wiecie łódzkim wschodnim pozytywny wynik 
testu na obecność koronawirusa odnotowano 
w przypadku 547 osób, z tego w naszej gminie 
u 107. Szesnastego listopada liczby te wygląda-
ły odpowiednio: 1 961 i 470. 

Prawdziwa eksplozja COVID-19 miała 
miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Wiśnio-
wej Górze. W ostatnim tygodniu października 
zachorowało tam 92 pensjonariuszy i blisko 
30 pracowników. W tym czasie jedna z osób 
chorych na COVID-19 zmarła. Jedenastego 
listopada natomiast pensjonariuszy zarażo-
nych SARS-CoV-2 można już było zaliczyć do 
grona ozdrowieńców. W połowie mijającego 
miesiąca w izolacji przebywało jednak jeszcze 
pięciu pracowników placówki. Dwa tygodnie 
temu zdrowa już była także większość z grona 

dziesięciu chorych na COVID-19 pracowników 
Urzędu Gminy. Na po-COVID-owych zwolnie-
niach były wówczas tylko dwie osoby i dwie 
przebywały na kwarantannie. Mimo że pozosta-
li urzędnicy pracowali w systemie rotacyjnym 
- każdego dnia w domach pozostawała jedna 
trzecia zatrudnionych - to UG wrócił do nor-
malnego funkcjonowania. Wprawdzie petenci 
i teraz wpuszczani są jedynie na hol pierwszego 
piętra, ale wszystkie sprawy załatwiane są bez 
przeszkód.

Za wyjątkiem DPS, tej jesieni - podobnie 
jak w całym kraju - ogniska choroby są u nas 
rozproszone. Po wprowadzeniu zdalnego na-
uczania przestali chorować uczniowie i nauczy-
ciele. Spośród pracowników gminnych insty-
tucji po kilka osób zachorowało na COVID-19 
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i - z grona 
średniego personelu medycznego - w Gminnej 
Przychodni Zdrowia. W pracującej w normal-
nym trybie przychodni sytuacja jest szczególna. 
O ile podczas wiosennej fali pandemii byliśmy 
zdyscyplinowani i podchodziliśmy do persone-
lu medycznego z wyrozumiałą życzliwością, to 
teraz często zdarzają się pacjentom zachowa-
nia po prostu grubiańskie. Co gorsza, bywa że 
- nie bacząc na zagrożenie - do GPZ przycho-
dzą zarażeni chorzy przebywający w domowej 
izolacji. W tej sytuacji absolutnie koniecznym 
było wyasygnowanie przez władze gminy do-

datkowych 30 tysięcy złotych - 23 tysiące już 
wydano - na zakup dla przychodni środków za-
bezpieczających. W tym COVID-owych kom-
binezonów. 

Sympatycznym akcentem ostatnich tygodni 
było przejęcie przez Urząd Gminy od hodowcy 

z Bukowca, zakupionych od niego przez Agen-
cję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
trzydziestu doniczek chryzantem i kilkunastu 
wiązanek. Korzystając z rządowej - uwarun-
kowanej pandemią - akcji wsparcia dla przed-
siębiorców oferujących klientom swe produkty 
we Wszystkich Świętych, pracownicy Urzędu 
Gminy kwiaty te złożyli na rzadziej odwiedza-
nych mogiłach andrespolskiego cmentarza oraz 
na naszym Grobie Nieznanego Żołnierza na 
cmentarzu w Bedoniu.                                   K.S.

R E K L A M A

Hałas jaki generuje włączony w Zakładzie Mięsnym
„Zbyszko” agregat prądotwórczy przypomina warkot

startującego helikoptera. Hurkot niesie się do Andrespola, 
Justynowa, a nawet do Janówki.

Koronawirus

Między młotem a kowadłemMiędzy młotem a kowadłem
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„Jedzenie powinno zaspokajać głód - nie próżność; sprawiać 
przyjemność - nie trudność;  być doznaniem  kulinarnym - nie 
intelektualnym i dawać okazję do dzielenia się radością posił-
ku z bliskimi. Niekoniecznie na Facebooku…”. Włoszkę Tessę 
Capponi-Borawską - autorkę książki „Moja kuchnia pachnąca 
bazylią”, wielbicielkę muzyki barokowej i refleksji na temat 
sensu istnienia - można w tych sprawach uznać za autorytet. Za 
miesiąc Boże Narodzenie - znakomita okazja, by odłożywszy na 
bok komputery i smartfony, zatrzymać się w biegu codziennych 
spraw i sycić się przy stole atmosferą rodzinnej bliskości. 

Próbując zawczasu wesprzeć Czytelników - nie da się ukryć, 
głównie Czytelniczki - w przygotowaniach do tych niepowta-

rzalnych świąt, jak co roku prezentujemy dziś zestaw przepisów, 
dzięki którym naszym mamom, teściowym i żonom łatwiej bę-
dzie sprostać kulinarnym oczekiwaniom rodziny. Tradycja - jak 
napisał wybitny brazylijski pisarz i poeta Paulo Coelho - służy 
zachowaniu porządku świata. W naszym zestawie nie mogło 
więc zabraknąć przepisu na czerwony barszczyk na zakwasie 
oraz na znakomicie się z nim komponujące paszteciki z kapu-
stą i grzybami. Mamy nadzieję, że na Państwa wigilijnym stole 
znajdzie się też miejsce na sporządzoną według naszego pomy-
słu rybę po grecku, a delektując się przez całe święta rozma-
itymi ciastami, zechcecie Państwo skosztować również naszego 
miodownika. 

A zatem do dzieła drogie Panie! Już wiele lat temu jedna 
z Was - czołowa angielska pisarka Virginia Woolf - zauważy-
ła wszak, że: „Człowiek nie może prawidłowo myśleć, kochać 
i spać, jeśli wcześniej porządnie się nie najadł”.                                                                                                                              

 K.S.

Apetycznie, smacznie, świątecznie

RYBA PO GRECKU
 Składniki:

• ok. 700-800 g filetów z dorsza (świeże lub mro-
żone)

• 2 duże marchewki
• 1 pietruszka
• 1/2 selera (jeśli jest mały, to może być cały)
• 2 cebule
• 100-150 g koncentratu pomidorowego lub 300 g 

przecieru (passaty)
• przyprawy: sól, pieprz, słodka mielona papryka, 

majeranek, 4 ziarna ziela angielskiego, 2 liście 
laurowe, 1/2 łyżeczki cukru

• sok z cytryny
• 2 średnie jajka
• mąką
• olej do smażenia
• natka pietruszki do dekoracji

 Sposób przygotowania warzyw:
Marchewki, pietruszkę i selera myjemy, 

a następnie obieramy. Ścieramy na tarce na dość 
drobnych oczkach. Cebule obieramy i kroimy 
w niewielką kostkę. W garnku o grubym dnie 
rozgrzewamy 1-2 łyżki oleju. Rumienimy na nim 
cebulkę, a później dodajemy resztę warzyw. Pod-
lewamy wodą, ok. 1/3 szklanki, dodajemy liść lau-
rowy, ziele angielskie, łyżeczkę majeranku i słod-
kiej papryki. Dusimy pod przykryciem ok. 10 min. 
Podlewamy jeszcze wodą i dodajemy koncentrat 
pomidorowy (zamiast tego możemy użyć przecieru, 
wtedy wody nie dodajemy)., dokładnie mieszamy. 
Doprawiamy solą i pieprzem, w razie potrzeby cu-
krem i trzymamy na niewielkim ogniu do czasu, aż 
warzywa będą całkiem miękkie.

Sposób przygotowania ryby:
Filety dokładni płuczemy i osuszamy ręczni-

kiem papierowym. Dzielimy na mniejsze kawałki. 
Każdy skrapiamy sokiem z cytryny, oprószamy solą 
i pieprzem. W jednym naczyniu szykujemy mąkę, 
w drugim rozmącamy jajka. Kawałki ryby obtacza-
my w mące, w jajku i na koniec jeszcze raz w mące. 
Na patelni rozgrzewamy olej. Na gorący kładziemy 
przygotowane kawałki ryby. Smażymy z obu stron 
na średnim ogniu aż będą rumiane. Odsączamy 
z tłuszczu na papierowych ręcznikach.

Składanie dania:
W głębokim półmisku lub naczyniu żarood-

pornym układamy najpierw usmażoną rybę, a na 
wierzch warstwę warzyw. Chowamy do lodówki 
na noc. Przed podaniem wyjmujemy na 30 min do 
temperatury pokojowej. Rybę po grecku podajemy 
na zimno lub ciepło, posypaną natką pietruszki. 
Najlepszym dodatkiem będą kromki świeżego pie-
czywa.

 
BARSZCZ WIGILIJNY NA ZAKWASIE

 Składniki:
• 2 kg buraków
• 3 marchewki
• 2 pietruszki
• kawałek selera
• 1 mały por
• 1 cebula
• 2 ząbki czosnku
• 45 g suszonych grzybów (użyłam prawdziwków 

i podgrzybków)
• 1 litr przygotowanego wcześniej lub 0,5 l kupne-

go zakwasu buraczanego
• 2 liście laurowe
• 4 ziela angielskiego1 łyżka majeranku
• sok z połowy cytryny
• sól, pieprz, cukier
• 1 łyżka masła

 Sposób przygotowania:
Grzyby wsypujemy do niewielkiego garnuszka 

i zalewamy ok. 300 ml gorącej wody. Odstawiamy 
na pół godziny, a następnie stawiamy na niewielkim 
ogniu i gotujemy przez 1 godz. W tym czasie przy-
gotowujemy warzywa. Cebulę obieramy i kroimy 
w kostkę. Rumienimy na maśle. Marchew, pietrusz-
kę, seler i buraki myjemy, obieramy i kroimy na 
niewielkie kawałki. Pora dokładnie płuczemy. Czo-
snek obieramy i miażdżymy nożem. Umieszczamy 
wszystko w garnku z podsmażoną cebulą, wlewa-
my 2 litry wody. Dodajemy ziele angielskie, liście 
laurowe i majeranek. Przykrywamy i gotujemy do 
miękkości warzyw. Po tym czasie barszcz przece-
dzamy przez sito, by odłowić przyprawy i kawał-
ki warzyw (możemy je zużyć do sałatki, będzie 
miała piękny kolor). Ugotowane grzyby od-
cedzamy, zachowując wodę. Do barszczu 
dodajemy zakwas, wodę spod grzybów, 
sok z cytryny oraz cukier do 
smaku. Całość zagoto-
wujemy, a na koniec 
doprawiamy do-
brze solą i pie-
przem. Podajemy 
np. z uszkami lub 
pasztecikami, na 
które przepis znaj-
dziecie poniżej.

 
PASZTECIKI
Z KAPUSTĄ
I GRZYBAMI

Składniki na ciasto:
• 350 g mąki pszennej
• 100 g bardzo miękkiego masła 82%
• 3 żółtka (w temperaturze pokojowej)
• 250 ml letniego mleka
• 1 łyżka cukru
• 1/2 łyżeczki soli
• 7 g drożdży instant

Składniki na farsz:
• 300 g kapusty kiszonej (użyłam takiej z mar-

chewką)
• 45 g suszonych grzybów (użyłam namoczonych 

i podgotowanych grzybów, spod których woda 
wzbogaciła smak barszczu)

• 1 cebula
• 1/2 jabłka
• 100 g suszonej żurawiny
• garść natki pietruszki (pół pęczka)
• olej do smażenia
• sól, pieprzem
• szczypta cukru
• szczypta kminku (całego)

Dodatkowo:
• 1 żółtko
• łyżka mleka
• kminek do posypania (może być też sezam, mak 

lub ziarna słonecznika)
Ciasto drożdżowe:
Mąkę przesiewamy do sporej miski. Dodajemy 

drożdże, sól i cukier oraz żółtka. Wlewamy letnie 
(nie gorące!) mleko. Mieszamy drewnianą łyżką 
(możemy też użyć robota kuchennego z hakiem do 
wyrabiania ciasta), a następnie zagniatamy ręką. 
Kiedy ciasto będzie już gładkie, dodajemy stopnio-
wo bardzo miękkie masło, cały czas miksując lub 
zagniatając. Wyrabiamy całość jeszcze ok. 10 min, 
do czasu aż będzie ładnie odchodziło od rąk. Ciasto 
przekładamy do lekko natłuszczonej miski, przy-
krywamy szczelnie folią spożywczą i odstawiamy 
na 1 godz. w ciepłe miejsce lub na noc do lodówki. 

Nadzienie:
Kapustę zalewamy wodą i gotujemy do mięk-

kości (o. 50 min). Ugotowane wcześniej grzyby 
drobno kroimy. Cebulę obieramy i kroimy w kost-
kę. Jabłko obieramy i ścieramy na tarce. Żurawinę 
grubo siekamy. Na patelni rozgrzewamy 1-2 łyżki 
oleju i rumienimy cebulkę. Dodajemy kapustę, 
grzyby, jabłko i żurawinę. Całość dokładnie mie-
szamy, podlewamy pół szklanki wody i dusimy. Po 
odparowaniu płynu dodajemy kolejne pół szklanki 
wody i ponownie odparowujemy. Farsz nie może 
być mokry. Doprawiamy solą, pieprzem i kmin-
kiem. Mieszamy i chwilę razem przesmażamy. Od-
stawiamy do ostygnięcia.

Formowanie pasztecików:
Ciasto wyjmujemy na ok. godzi-
nę wcześniej z lodówki, by się 

ogrzało. Wałkujemy na prosto-
kąt ok. 35x45 cm. Przekrawa-
my wzdłuż na cztery paski. 
Na środku każdego układa-
my nadzienie, a następnie 
zlepiamy boki, tworząc rolad-

kę z ciasta, z farszem w środku. 
Z każdym paskiem ciasta 

postępujemy tak samo, 
a następnie kroimy je 
ostrym nożem na kilku-
centymetrowe paszteci-
ki. Z każdego wałeczka 

ciasta wyszło mi 12 szt.
Pieczenie:

Piekarnik nagrzewamy do 
180 C. Żółtko rozmącamy z mlekiem. Paszteciki 
układamy w odstępach na płaskich blachach wyło-
żonych papierem do pieczenia. Smarujemy wierzch 
żółtkiem, posypujemy np. sezamem. Pieczemy 25 
min lub do ładnego zrumienienia. Wyjmujemy 
i studzimy. Podajemy na zimno z barszczem czer-
wonym.

 
MIODOWNIK PRZEKŁADANY
Z POLEWĄ CZEKOLADOWĄ

Składniki na ciasto:
• 2 jajka
• 1/3 szklanki cukru (użyłam trzcinowego)
• 150 g miodu
• 200 g masła 82%
• 4 szklanki mąki*
• 2 łyżki mleka
• 1 łyżeczka sody oczyszczonej

 Składniki na krem budyniowy:
• 500 ml mleka
• 4 płaskie łyżki mąki ziemniaczanej
• 2 płaskie łyżki mąki pszennej
• cukier trzcinowy do smaku -ok. 4 łyżki
• ziarenka z 1 laski wanilii (lub 1-2 łyżeczki esen-

cji waniliowej)
• 150 g masła 82%

Składniki na warstwę kajmakową:
• 400 g kajmaku w puszcze
• 150 g masła 82%

Do nasączenia:
• 100 ml cytrynowej herbaty
• 50 ml wódki
• sok z połowy cytryny
• 2 łyżki miodu

 Składniki na polewę czekoladową:
• 100 g czekolady deserowej
• 50 g mlecznej czekolady
• 150 ml śmietanki kremówki 36%
• ok. 70 g płatków migdałów

 * szklanka = 250 g

Ciasto miodowe
W dużej misce ucieramy jajka z cukrem na pu-

szystą masę. Wlewamy cienką strużką miód, cały 
czas miksując. Dodajemy również rozpuszczone 
i ostudzone masło oraz mleko (w temperaturze 
pokojowej). Dokładnie mieszamy. Dodajemy sod-
kę oraz stopniowo, po szklance mąkę. Mieszamy 
drewnianą łyżką, a po dodaniu trzech szklanek 
mąki, zagniatamy ręką. Na koniec powinniśmy 
uzyskać jednolite, gładkie ciasto, odchodzące od 
ścianek miski. Formujemy kulę, owijamy folią spo-
żywczą i wkładamy do lodówki na ok. 20 min.

Budyń waniliowy:
Z mleka odlewamy 2/3 szklanki. Resztę wraz 

z cukrem i ziarenkami z laski wanilii umieszczamy 
w garnku o grubym dnie. Podgrzewamy na średnim 
ogniu. Do odlanego mleka dodajemy obie mąki 
i dokładnie mieszamy. Do bardzo gorącego mleka 
(prawie gotującego się) dodajemy miksturę z mleka 
i mąki. Szybko, energicznie mieszamy, by nie poro-
biły się grudki, najlepiej rózgą kuchenną. Gotujemy 
na niewielkim ogniu 1-2 min, a następnie odstawia-
my z ognia i przykrywamy szczelnie folią spożyw-
czą (dzięki temu nie zrobi się kożuch). Odstawiamy 
do całkowitego ostudzenia.

Pieczenie ciasta:
Schłodzoną kulę dzielimy na trzy równe czę-

ści. Każdą wałkujemy na prostokąt o wielkości ok. 
25x35 cm. (Ciasto będziemy składać w formie do 
pieczenia, więc wałkujemy je na prostokąty o ta-
kich wymiarach, jaką mamy foremkę.) Blaty pie-
czemy po kolei w 180 C przez ok. 12-13 min każdy. 
Wyjmujemy i studzimy.

Nasączenie:
Herbatę zaparzamy w 100 ml wody. Studzimy. 

Dodajemy sok z cytryny, miód i alkohol. Dokładnie 
mieszamy.

Krem budyniowy:
Masło o temperaturze pokojowej kroimy 

w kostkę i ubijamy mikserem na puszystą masę. Po 
łyżce dodajemy budyń. Po każdej porcji miksujemy 
tylko do połączenia składników. 

Krem kajmakowy:
Sposób przygotowania jest taki sam, jak kremu 

budyniowego. Miękkie masło ubijamy na puch, 
a następnie stopniowo dodajemy kajmak. Ubijamy 
na puszysty krem, nie za długo. Chowamy do lo-
dówki, do momentu, kiedy będzie potrzebny.

Składanie ciasta:
W formie do pieczenia układamy pierwszy 

z blatów. Nasączamy 1/3 ponczu. Wykładamy krem 
budyniowy i równo rozsmarowujemy. Nakładamy 
drugi blat ciasta i ponownie nasączamy. Wykłada-
my drugi krem, wyrównujemy i układamy trzeci 
blat ciasta. Ostatni blat ciasta nasączamy pozosta-
łym ponczem od wewnętrznej strony. Układamy 
go sobie na desce do góry nogami, nasączamy, 
a po kilku minutach układamy (kiedy płyn wsiąknie 
w ciasto) na kremie nasączeniem w dół. Chowamy 
do lodówki.

Polewa czekoladowa i dekorowanie ciasta:
Czekoladę łamiemy lub siekamy na niewielkie 

kawałki. Kremówkę podgrzewamy w rondelku, 
a kiedy będzie bardzo gorąca zestawiamy z ognia. 
Dodajemy czekoladę, odstawiamy na 2 min, a kie-
dy czekolada zmięknie, dokładnie mieszamy. Pole-
wamy schłodzone ciasto, równo rozsmarowujemy, 
na koniec posypujemy migdałami. Po zastygnięciu 
czekolady przykrywamy całość ściereczką i wsta-
wiamy do lodówki na minimum 24 godz. Jednak 
ciasto będzie najlepsze po dwóch dniach od przy-
gotowania. Przed podaniem możemy ciasto wyjąć 
z lodówki na ok. pół godziny. 
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Choć pandemia odebrała nam w tym roku 
możliwość bycia przy grobach we Wszystkich 
Świętych, bliscy nam zmarli pozostają w naszej 
pamięci. Listopad to dobry czas, by idąc śladem 
myśli dziewiętnastowiecznego poety, miejscom 
ich pochówku poświęcić garść informacji. By 
choćby słowem wspomnieć o mogiłach ob-
cych…

Zanim jeszcze powstał cmentarz w Bedo-
niu, okoliczni katolicy - także zmarli miesz-
kańcy Jordanowa i Eufeminowa - chowani 
byli w Mileszkach. Najstarszym cmentarzem 
katolickim na naszym terenie jest oczywiście 
nekropolia w Bedoniu. Powstała wraz z erygo-
waniem parafii we wrześniu tysiąc dziewięćset 
dwudziestego piątego roku. Do dziś nie zacho-
wały się z tego czasu żadne groby. Najstarszy 
z istniejących to pomnik z piaskowca zmarłych 
w lipcu tysiąc dziewięćset dwudziestego szó-
stego i w sierpniu dwudziestego ósmego roku 
Józefa i Ewy Frontczaków. Niewiele młodszy 
jest ziemno-kamienny grób rodziny Kochanow-
skich. Pierwszy zmarły - Roman Korwin Ko-
chanowski - pochowany w nim został w marcu 
dwudziestego siódmego roku. Po jego śmierci 
rada familijna Kochanowskich oficjalnie poda-
rowała kościołowi ziemię, na której cmentarz 
usytuowano. W obrębie nekropolii - w rogu, 
nieopodal głównego wejścia - znalazł się sto-

jący tam do dziś kamienny cokół z krzyżem 
z tysiąc osiemset osiemdziesiątego roku, któ-
ry wcześniej pełnił rolę przydrożnej kapliczki. 
W chwili ustanowienia cmentarza jego zarząd-
cą był pierwszy proboszcz bedońskiej parafii 
ksiądz Kazimierz Świetliński. Kapłan, który 
- pełniąc później posługę między innymi we 
Francji i w Stanach Zjednoczonych - w wieku 
dziewięćdziesięciu lat odwiedził Bedoń w pięć-
dziesiątą rocznicę powołania parafii. 

W latach II wojny światowej teren naszej 
dzisiejszej gminy znalazł się w Kraju Warty. 
I choć formalnie parafia w Bedoniu przesta-
ła istnieć - a w miejscowym kościele Niemcy 
zorganizowali magazyn - na cmentarzu nadal 
chowano zmarłych. Pochówki prowadziła pa-
rafia w Gałkówku. Według przekazu jednego 
z powojennych bedońskich kościelnych, w cza-
sie wojny na skraju cmentarza pochowano także 
grupę rozstrzelanych przez Niemców Żydów. 
Wbrew tytułowemu prawu pamięci, dziś próż-
no by szukać tam jakiejś ocalałej  żydowskiej 
mogiły. Choćby pamiątkowej tablicy…

Wśród około dziesięciu tysięcy grobów 
w Bedoniu znajduje się tylko jeden grób księ-
dza. To miejsce wiecznego spoczynku Anto-
niego Sienkiewicza. Repatrianta z terenu Wi-
leńszczyzny, który w latach tysiąc dziewięćset 
czterdzieści osiem - pięćdziesiąt jeden pełnił 

u nas funkcję proboszcza. Był nim do końca 
życia, a dobra pamięć o księdzu Sienkiewiczu 
wśród parafian żyje i teraz. W pamięci pozo-
stał jako ksiądz, który zmarł niedługo potem, 
jak krótko po przebytej operacji onkologicznej 
ruszył z posługą do ciężko chorego. O jego od-
nowiony w dwutysięcznym roku pomnik para-
fianie dbają także obecnie. Jeszcze do niedawna 
każdej niedzieli płonęły na nim znicze, które 
jedna z mieszkanek Bedonia stawiała tam nie-
przerwanie do samej swojej śmierci. Nieustan-
nie zadbany jest również nasz symboliczny 
Grób Nieznanego Żołnierza. Od kwietnia dwa 
tysiące dziesiątego roku - od czasu gigantycz-
nej lotniczej tragedii - są na nim trzy tablice. 
Pierwsza poświęcona jest pamięci żołnierzy 
poległych podczas II wojny światowej. Druga 
upamiętnia pomordowanych przez Sowietów 
jeńców Kozielska, Starobielska, Ostaszkowa, 
Katynia i Charkowa, w tym także postać za-
mordowanego w Katyniu inżyniera z fabryki 
Krauzego w Andrespolu, kapitana 28. Pułku 
Strzelców Kaniowskich Feliksa Kalecińskiego. 
Trzecia tablica to marmurowe wspomnienie 
poległych dziesięć lat temu uczestników po-
wietrznej katastrofy w Smoleńsku. 

W Bedoniu nie ma już wolnych miejsc na 
nowe groby. Kiedy się kogoś chowa, to tylko 
w formie powtórnego pochówku. Jeśli taki spo-
sób grzebania zmarłego nie jest możliwy, to 
parafianie z Bedonia najczęściej znajdują swe 
miejsce spoczynku na powstałym w dwa tysią-
ce jedenastym roku cmentarzu w Andrespolu. 
Pisząc o nim, nie sposób nie wspomnieć, że 
ziemię, na której cmentarz przy ulicy Ziarnistej 
ulokowano, kupiła gmina i - na długo przed 
tym, jak pochowano tam pierwszego zmarłe-
go - przekazała ją parafii w bezpłatne użytko-
wanie. Ponieważ nekropolia znajduje się już 
w granicach administracyjnych Łodzi, ksiądz 
proboszcz Marian Górka potrzebował aż jede-
nastu lat, by uzyskać od władz miasta zgodę na 
jej otwarcie. Prócz protestów właścicieli oko-
licznych działek, sprawę dodatkowo kompli-

kował fakt, że według pierwotnych zamysłów 
miała tamtędy przebiegać autostrada A-1. 

Takich problemów nie było w Justynowie, 
gdzie cmentarz katolicki funkcjonuje od tysiąc 
dziewięćset osiemdziesiątego czwartego roku. 
Dużo wcześniej powstał w tej miejscowości 
cmentarz ewangelicki. Najstarsze groby pocho-
dzą z końca XIX wieku, a ostatnich pochówków 
dokonywano tam jeszcze po II wojnie świato-
wej. Odsprzedana z początkiem naszego wieku 
przez łódzką parafię ewangelicką kamieniarzo-
wi z Justynowa nekropolia stała się w końcu 
jedynym w swoim rodzaju… miejscem pamięci 
wielkich Polaków. Stanęły tam pomniki-cienie 
upamiętniające naszych zmarłych rodaków, 
których groby rozsiane są po całym świecie. 
Na cmentarzu ewangelickim w naszej gminie 
jest więc między innymi wykonany przez jego 
obecnego właściciela obelisk Cypriana Kamila 
Norwida, a także pomnik poetów emigracji: 
Mickiewicza i Słowackiego. 

Jak widać, dziwne bywają ludzkie losy nie 
tylko za życia, ale także po śmierci. Pokrętne, 
a czasem tragiczne. Obecnie mało kto już pew-
nie pamięta, że cmentarz ewangelicki był także 
u zbiegu ulic Krótkiej i Źródlanej w Andrespolu. 
Ostatnim potwierdzeniem tego faktu było odna-
lezienie kilkanaście lat temu - w czasie budowy 
w tym rejonie kanalizacji - szczątków schwy-
tanych i zamordowanych przez Rosjan żołnie-
rzy Wehrmachtu. Znamienne co przesądza, że 
sprawcami wojennej zbrodni byli Sowieci! Po 
pierwsze, ciała zabitych wrzucone zostały do 
zbiorowego cmentarnego dołu chaotycznie, bez 
znamion jakiegokolwiek szacunku do nieżyją-
cych; po drugie, tylko jednemu z zamordowa-
nych pozostawiono na nogach buty. Jedynie nie-
liczni z kilku zabitych żołnierzy mieli na sobie 
nieśmiertelniki. Łamiąc Konwencję Genewską, 
zabójcy z szyi Niemców je pozrywali. Po odna-
lezieniu przez nas zwłok anonimowi żołnierze 
pochowani zostali na cmentarzu ewangelickim 
w Siemianowicach Śląskich. 

Po wielu latach od chwili śmierci ktoś po-
trafił w końcu zadbać o godność tych ludzkich 
szczątków. Aż prosi się więc zawołać o oto-
czenie aurą pamięci pogrzebanych w Zielonej 
Górze w tysiąc dziewięćset czternastym roku 
uczestników bitwy pod Łodzią. Aktualnie są 
tam ledwie resztki ewangelickiego cmentarza 
- pojedyncze, nagrobne kamienie. Wracając do 
Norwida, Vaterland tych żołnierzy jest daleko, 
ale ich zrujnowane groby są w naszej ziemi. 
I to właśnie niesie nasz obowiązek. Najstar-
sza nekropolia w Bedoniu - nowsze cmentarze 
w Andrespolu i Justynowie - to dla naszej pa-
mięci bardzo wiele… Nie może to jednak być 
wszystko. 

K.S.
Fot. Łukasz Tuchewicz

Pamięć nie umiera…?
„Ojczyzna to ziemia i groby.

Narody tracąc pamięć,
tracą życie”. 

Cyprian Kamil Norwid

Najstarsza nekropolia w Bedoniu - nowsze cmentarze w Andrespolu i Justynowie
- to dla naszej pamięci bardzo wiele… Nie może to jednak być wszystko.

Zaczęło się od Zuzi. Zuzia to kilkunasto-
letnia córka państwa Muchów - sąsiadów 

z przeciwka. Pani Basia jest nią oczarowana. 
Rzadko zdarza się tak inteligentne dziecko. 
Wtedy w marcu Zuzia przyszła i powiedziała, 
że panie Barbara i Bogdana Szwarczewskie - 
seniorki z Justynowa - nie powinny w czasie 
pandemii wychodzić z domu. Dała siostrom 
kartkę z krótkim tekstem od mamy: „Witamy. 
W związku z obecną sytuacją związaną z wi-
rusem bardzo prosimy dzwonić, gdyby Panie 
potrzebowały czegokolwiek (np. zakupy). Te-
lefony: Justyna (…) Mirek (…). Dla nas będzie 
to żaden problem. Sąsiedzi spod numeru 23 - J. 
M. Mucha”. 

Siostry mają różne podejście do pande-
mii - Bogdana się boi, Barbara już nie. Kiedy 
Basia skądś przychodzi, to Bogdana z daleka 
woła: „Umyj ręce!”. Po tych słowach pani Ba-
sia chciałaby wziąć zimny prysznic - od takie-
go dyktatu robi się jej gorąco. Według niej, nie 
wolno się bać. Nie należy myśleć, że będzie 
źle. I choć pani Basia żartuje, że koronawirus 
omija ją i siostrę szerokim łukiem, to przyzna-
je, że wiosną i ona była nim trochę przestraszo-
na. Propozycja sąsiadów bardzo je ucieszyła. 
Muchowie są w Justynowie ledwie od czterech 
lat. Ich gest niósł więc z sobą również element 
zaskoczenia. Mimo że starsze panie starają 
się być bardzo samodzielne, wtedy w marcu 
i w kwietniu poprosiły sąsiadów o drobne zaku-

py. Kilka razy Muchowie przyno-
sili im mleko, cukier, chleb. Także 
cebulę i ocet. Teraz, jesienią, sio-
stry nie dzwoniły jeszcze do pana 
Mirka i pani Justyny z prośbą o pomoc. 
Ilekroć jednak sąsiedzi widzą którąś 
z nich w ogrodzie, krzyczą: „Coś potrze-
ba?”. Na razie wszystko w porządku. 
Nadużywanie ludzkiej dobroci - zda-
niem sióstr - może być krępujące. Według pani 
Basi, skoro ona z panią Bogdaną nie pracują, 
to one właśnie powinny sąsiadom pomagać…

Wyczuwając tego typu refleksje, państwo 
Muchowie chcą być w swych gestach taktowni 
i delikatni. Specjalnie z ofertą pomocy do sióstr 
tej jesieni nie dzwonią. Pan Mirek odnosi wra-
żenie, że one nie chcą, by kiedykolwiek pomy-
ślał, że są dla niego lub żony ciężarem. A jed-
nak czeka na odzew zza płotu i w każdej chwili 
gotowy jest ruszyć razem z żona z pomocą. 

Trzeba sobie pomagać - dziś ty, jutro ja… Takie 
podejście to kwestia wychowania. Pan Mirek 
w dzieciństwie każde wakacje spędzał na wsi, 
a tam było normalne, że człowiek człowieko-
wi pomaga. Trzeba widzieć sąsiada. Według 
Muchy, nie wolno dać się zwariować. Biec na 
oślep we współczesnym wyścigu szczurów, 
w którym chęć posiadania jest ważniejsza od 
międzyludzkich relacji. Świat, zdaniem pana 
Mirka, staje na głowie - człowiek idzie i bucio-
rami depcze drugiego człowieka… A przecież 
jesteśmy istotami stadnymi - nie ma sensu 

gryźć się z ludźmi. Dlatego on z żoną będzie 
robił swoje. Siostry Szwarczewskie mogą na 
nich liczyć. Tego ich nauczyli rodzice. 

Pani Justyna wierzy, że ludzie nie są z grun-
tu źli, że dobro wraca dobrem. Fakt - zdarza się 
i tak, że komuś pomagasz, a potem dostajesz od 
niego po nosie. W tym wypadku nic takiego nie 
wchodzi w grę. Ich sąsiadki są takie miłe, sym-
patyczne… I nie wynika to z tego, że oferuje im 
z mężem pomoc. Po prostu są dobre z natury.

Panie Barbara i Bogdana przyznają, że 
mają wspaniałych sąsiadów i twierdzą, że by-
łyby niesprawiedliwe, gdyby odnieść tę ocenę 
wyłącznie do państwa Muchów. Od lat pomo-
cą służą siostrom również inni sąsiedzi - Jacek 
i Lidia Wronowie, którzy na tej samej ulicy 
mieszkają od lat. Lidka - dla pani Basi brzmi 
to jak najbliższa krewna - płaci im rachunki 
przez Internet, a Jacuś dba o ich zdrowie. Za-
łatwia recepty, leki i stale mówi, by się oszczę-
dzały. Państwo Wronowie mają w pracy wiele 
kontaktów z ludźmi. Ze względów bezpieczeń-
stwa musieli więc teraz ograniczyć swoje 
bezpośrednie kontakty z siostrami, a przecież 
w czasie pandemii pomoc oferowana seniorom 
jest ważna szczególnie. Dobrze, że w trudnym 
momencie odezwali się Muchowie. 

Siostry Szwarczewskie nie szczędzą swym 
sąsiadom uznania: - To się w głowie nie mieści 
jak ludzie potrafią być bezinteresowni i ile jest 
w nich dobroci.                                            K.S.

W ciepłym 
klimacie
dobroci

Trzeba sobie pomagać - dziś ty, jutro ja…
Pan Mirek - na zdjęciu z żoną Justyną

- w dzieciństwie każde wakacje spędzał na wsi,
a tam było normalne,

że człowiek człowiekowi pomaga.
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„W Centrum Polski”: - Czym dla współcze-
snych Polaków jest dziś 11 listopada? Jaka jest 
świadomość niepodległościowej tradycji wśród 
młodych?

Stanisław Świerkowski: - Co do mojego 
pokolenia 60+ to nie mam cienia wątpliwości. 
Dla nas to data symboliczna, jednoznacznie 
związana z odrodzeniem Polski po ponad stu 
dwudziestu latach niewoli. A jeśli pyta pan 
o młodych…? Sądząc po tym, czemu można się 
było przyjrzeć dwa lata temu podczas łódzkiego 
marszu z okazji stulecia odzyskania niepodle-
głości, nie jest z tą świadomością źle. W listopa-
dzie dwa tysiące osiemnastego roku na ulicach 
Łodzi świętowało wiele młodych małżeństw 
z małymi dziećmi w wózkach i na rękach. 

- Dlaczego świętujemy właśnie jedenastego 
listopada? Józef Piłsudski z twierdzy w Magde-
burgu wrócił do kraju dzień wcześniej.

- Odzyskanie niepodległości to był proces. 
Można rzec, że skończył się dopiero w tysiąc 
dziewięćset dwudziestym drugim roku wraz 
z wyborem Gabriela Narutowicza na prezy-
denta. Kiedy jednak - pragnąc uczcić pamięć 
o tak ważnym dla narodu fakcie jak ponowne 
ustanowienie państwowości - trzeba się było na 
coś zdecydować, w trzydziestym siódmym roku 
podjęto decyzję, że święto przypadać będzie na 
jedenasty listopada. To wtedy właśnie Rada Re-
gencyjna przekazała Piłsudskiemu dowództwo 
nad podporządkowaną jej Polską Siłą Zbroj-
ną. Nad utworzoną po kryzysie przysięgowym 
niewielką formacją wojskową pogardliwie na-
zywaną przez Niemców Polnische Wehrmacht, 
którą początkowo dowodził słynny generał 
Hans Hartwig von Beseler. Jedenastego listopa-
da miało miejsce jeszcze jedno ważne wydarze-
nie. W Compiègne we Francji państwa Ententy 
zawarły z Cesarstwem Niemieckim układ ro-
zejmowy kończący I wojnę światową, po której 
odzyskaliśmy naszą niepodległość.

- A co działo się w tym dniu w naszej oko-
licy?

- Andrespol był wówczas w większości 
zamieszkały przez Niemców, którzy do cza-
su wybuchu Wielkiej Wojny żyli wprawdzie 
w zaborze rosyjskim, ale tu był ich drugi Va-
terland. Trudno sądzić, by cieszyli się z powro-
tu polskiej państwowości. Wokół dworu Ko-
chanowskich w Bedoniu i - jak można sądzić 
- w samym dworze nie prowadzono żadnych 
działań niepodległościowych. Gdyby było ina-
czej, to informacje na ten temat z pewnością 
znalazłyby się w pracy Hanki Żerek-Kleszcz, 
Macieja Janika i Tadeusza Nowaka „Bedoń. 
Dzieje do 1939 roku”, a w monografii nie ma 
o tym mowy.

- A w Łodzi? Jedenasty listopada był 
tam dniem bogatym w wydarzenia.

- W mieście stacjonowały wtedy 
dwa bataliony niemieckiego wojska, 
około dwóch tysięcy stu ludzi. Dzie-
siątego listopada przy ulicy Prze-
jazd 6 - dziś Tuwima - powstała 
polska Komenda Siły Zbrojnej. 
Organizacja grupująca związek 
byłych legionistów, członków 
Polskiej Organizacji Wojskowej, 
bojowników PPS i innych 
niewielkich organizacji, ta-
kich jak choćby Narodowe-
go Związku Robotniczego. 
I mimo że Rada Miasta, na 
czele z nadburmistrzem 
Leopoldem Skulskim, 
sprzeciwiała się samo-
rzutnemu rozbrajaniu 
żołnierzy niemieckich, to 
na rozkaz Komendy Siły 
Zbrojnej właśnie jede-
nastego listopada około tysiąc dwustu łodzian 
przystąpiło do rozbrajania Niemców. Opanowa-
li Śródmieście, Bałuty i Widzew. Nie obyło się 
bez ofiar - poległo ośmiu polskich bojowników. 
Ich zbiorowa mogiła znajduje się na łódzkim 
cmentarzu przy ulicy Ogrodowej. Wracając do 
historii, po zawarciu rozejmu w Compiègne sta-
cjonujący w Łodzi żołnierze niemieccy powo-
łali swoją Soldatenrat - radę żołnierską - której 
jedynym celem było doprowadzenie do ich bez-
piecznego powrotu do domu. Dwunastego listo-
pada o drugiej w nocy rada ta dogadała się z na-
szą komendą i z Radą Miasta - Niemcy oddali 
naszym broń i ostatecznie piętnastego listopada 
się z miasta wynieśli. 

- W Łodzi polskie akcje niepodległościo-
we podejmowane były już u zarania Wielkiej 
Wojny. A jeśli wspomnimy łódzki epizod w ży-
ciorysie Józefa Piłsudskiego, to także znacznie 
wcześniej…

- W tysiąc dziewięćset czternastym roku 
w mieście powstał Komisariat Polskiej Orga-
nizacji Narodowej, którego celem było rekru-
towanie ochotników do Legionów Polskich. 
Zwerbowano czterystu pięćdziesięciu ludzi 
i odpłatnie przejęto od dorożkarzy i firm trans-
portowych sto sześćdziesiąt koni. Mocą za-
wartego z Niemcami porozumienia, złożony 
w głównej mierze z naszych współziomków, 
batalion legionistów i szwadron ułanów o po-
dobnym składzie ludnościowym miały wziąć 
udział w planowanym odbiciu z rąk Rosjan 
Warszawy. Później zaś pełnić wartę na Zam-
ku Królewskim. Plany te pokrzyżował jednak 

kontratak wojsk rosyjskich dowodzonych przez 
wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza. 
A skoro o tym mowa, nie sposób nie wspo-
mnieć o jednej z trzech największych bitew 
stoczonych w początkowej fazie wojny  na 
froncie wschodnim. Myślę o rozegranej w na-
szej okolicy na przełomie listopada i grudnia 
czternastego roku bitwie pod Łodzią. Łącznie, 
po obu stronach walczących wojsk, wzięło 
w niej udział blisko osiemset tysięcy żołnierzy, 
z których - choć mówi się i o liczbie dwustu 
tysięcy - na pewno zginęło nie mniej niż sto 
tysięcy. Stąd tyle wokół nas żołnierskich cmen-
tarzy. Niewielki, bardzo niestety zaniedbany, 
znajduje się też w Zielonej Górze. W czasie 
tej bitwy przez pewien czas front rozciągnię-
ty był wzdłuż Miazgi. Warto przypomnieć, że 
po stronie rosyjskiej w bojach wzięły udział 
dywizje syberyjskie - z Chabarowska, Krasno-
jarska, Omska i Irkucka - w których szeregach 
walczyło wielu Polaków. W skład jednej z tych 
dywizji wchodził 24. Pułk Syberyjski, który 
w ramach uzupełnień zasilili przymusowo 
wcieleni do carskiej armii mieszkańcy Mazow-
sza i Warszawy. W niemieckiej armii walczył  
z kolei Korpus Posen - w jego skład wcho-
dziło około dwadzieścia trzy tysiące Polaków. 
Niestety, ani jednym, ani drugim nie było dane 
umierać za Polskę…

- Polsce całe życie poświęcił Józef Piłsud-
ski, który krótko działał też na naszym terenie.

 - To rzeczywiście była krótka historia. 
Ścigany przez carską ochranę, jesienią tysiąc 
osiemset dziewięćdziesiątego dziewiątego roku 

Piłsudski musiał uciekać z Wilna i zamieszkał 
w Łodzi przy ulicy Wschodniej. Zdążył wy-
dać tam dwa numery pisma PPS „Robotnik”, 
po czym w lutym tysiąc dziewięćsetnego roku 
został aresztowany. Piętnastego listopada tysiąc 
dziewięćset osiemdziesiątego pierwszego roku 
z inicjatywy Społecznego Komitetu Pamięci 
Józefa Piłsudskiego na froncie kamiennicy, 
w której późniejszy Naczelnik mieszkał, wmu-
rowano pamiątkową tablicę. 

- I tak od początku wieku, poprzez lata 
Wielkiej Wojny, doszliśmy do współczesno-
ści. Kiedy więc tak naprawdę zaczęła się 
nasza droga do niepodległości?

- Zaraz po trzecim rozbiorze. Wal-
czyliśmy w powstaniu listopadowym, 
w czasie Wiosny Ludów, w powstaniu 
styczniowym. W tym najkrwawszym 

z powstań walczyli dziadowie le-
gionistów… Choć utarło się prze-
konanie, że w efekcie I wojny nie-
jako automatycznie obdarowano 
nas niepodległością, to prawda 
jest taka, że jak nie walczysz, to 
nikt ci niepodległości nie da. Fakt 
- w Wielkiej Wojnie przegrali wszy-
scy nasi zaborcy, to właśnie był ten 
sprzyjający nam czynnik zewnętrz-
ny. Mimo to podczas Konferencji 
Wersalskiej jedynie Francja i Stany 
Zjednoczone były za utworzeniem 
silnego polskiego państwa. Włochy 
i Anglia nie chciały osłabiać Niem-
ców. Angielska wizja Polski opisa-
na została rok później tak zwaną 

Linią Curzona. Według Anglików nasze okro-
jone z zachodu, kadłubowe państwo miało mieć 
na wschodzie granice na Bugu. Gdyby nie ak-
tywność dyplomatyczna Romana Dmowskiego 
i Ignacego Paderewskiego w Wersalu nie wia-
domo, jakby się to wszystko dla nas skończyło. 
Gdyby nie zwycięskie powstanie wielkopolskie 
i trzy powstania śląskie - nie Legiony Polskie, 
Polska Organizacja Wojskowa, armia Hallera, 
dowborczycy - nie mielibyśmy w ręku żadnych 
argumentów. Gdyby nie zwycięska Bitwa War-
szawska stalibyśmy się republiką rad. Obcy 
działają bezlitośnie. Niepodległości nikt nam 
nie ofiarował. Sami ją sobie wywalczyliśmy. 

- Co sadzi Pan o słowach Józefa Piłsud-
skiego: „Naród, który nie szanuje swojej prze-
szłości, nie zasługuje na szacunek teraźniej-
szości i nie ma prawa do przyszłości”?

- To bardzo cenna wypowiedź. Cyceron po-
wiedział: „Historia magistra vitae est” - historia 
jest nauczycielką życia. Miał rację. Jeśli tej hi-
storii nie zrozumiemy i nie będziemy szanować 
własnej przeszłości, zerwiemy pokoleniową nić 
z narodem. Stracimy kotwicę naszej tożsamo-
ści. Jak ważna jest pamięć i religia, pokazuje 
historia narodu wybranego. Gdyby nie pamięć 
i wyznawane wartości naród ten nie przetrwał-
by dwóch tysięcy lat bez własnej państwowo-
ści. To samo tyczy nas. Słowa Piłsudskiego do 
dziś nie straciły nic ze swej aktualności. Trzeba 
by rzec, że zwłaszcza teraz - w dobie unifikacji 
kultury i relatywizacji wartości - należy o nich 
szczególnie pamiętać.

Rozmawiał: K.S.

Nić pamięci
Rozmowa ze Stanisławem Świerkowskim, emerytowanym na-
uczycielem historii, prezesem Społecznego Komitetu Pamięci Jó-
zefa Piłsudskiego

Choć utarło się przekonanie, że w efekcie I wojny niejako
automatycznie obdarowano nas niepodległością, to prawda jest taka,

że jak nie walczysz, to nikt ci niepodległości nie da.
Obcy działają bezlitośnie.
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To był prawdziwy sukces! Dziesiątego paź-
dziernika w Białym Borze - w województwie 
zachodniopomorskim - podczas VII Otwartych 
Mistrzostw Polski w maratonie nordic wal-
king trójka naszych kijkarzy stanęła na najwyż-
szym stopniu podium. Karolina Lasota okazała 
się najlepsza wśród kobiet w wieku 18-34 lata, 
w gronie mężczyzn w przedziale wiekowym 55-
59 lat triumfował Władysław Żaczek, a Sławomir 
Kacprzak zajął pierwsze miejsce w sztafecie mie-
szanej, w której składzie znalazły się dwie panie 
i dwóch panów. O krok od podium była Dorota 
Lasota, która wśród pań w wieku 50-54 lata zajęła 
czwarte miejsce. 

Mistrzostwa w Białym Borze, w których łącz-
nie wystartowało dwustu trzydziestu sportowców 
z całego kraju, były inne niż wszystkie przedtem. 
Skromniejsze, ze względu na pandemię rozegrane 
bez udziału publiczności. Z tego samego powodu 
zawody zorganizowano z pominięciem formuły 
wspólnego startu - uczestnicy marszu ruszali do 
rywalizacji pojedynczo, w pięciosekundowych 
odstępach. Według pierwotnych zamysłów mi-
strzowski mityng miał się odbyć w kwietniu 
w Jastrowiu niedaleko Piły. Ze względu na CO-
VID-19 jego termin i miejsce zostały jednak prze-
niesione. Trasa marszu prowadziła wokół jeziora 
Łobez - dziesięć pętli po 4,2 km. Szlak był bardzo 
urokliwy, ale mocno pofalowany, crossowy teren 
wymagał od maszerujących sporego wysiłku. 
Dodatkową trudność sprawiał fakt, że na trasie 
znajdował się drewniany mostek, który po nie-
wielkim w tym dniu deszczu okazał się bardzo 

śliski. Większość zawodników miała problemy 
z utrzymaniem na nim równowagi.

Podczas rywalizacji indywidualnej maraton 
ukończyło sześćdziesiąt pięć osób, w tym dwa-
dzieścia dwie kobiety. Mimo że Karolina Lasota 
ma na swoim koncie zdobyte w dwa tysiące szes-
nastym roku mistrzostwo Europy na dystansie 
pięciu kilometrów, to zawody w Białym Borze 
były dla niej swoistym debiutem. Pierwszy raz 
w życiu miała do pokonania dystans maratonu 
podczas oficjalnej imprezy. Maratończycy mó-
wią, że prawdziwy maraton rozpoczyna się około 
trzydziestego piątego kilometra… U naszej mi-
strzyni mały kryzys wystąpił na ósmym okrąże-
niu. Nogi zrobiły się ciężkie i choć wydawało się 
jej, że wciąż idzie tym samym tempem, zegarek 

pokazywał co innego. Widać było, że zwolniła. Po 
tym okrążeniu - jak mówi - głowa problem „prze-
pracowała”, ważnym stało się tylko to, że osiem 
kółek było już za nią i jedynie dwa przed nią… 
Kolejny łyk wody, banan i szybko doszła do mety. 
Tam już tylko niedowierzanie i radość. Ogromna, 

bo pani Karolina wiedziała, że w jej kategorii wie-
kowej szły zawodniczki, które na co dzień ćwi-
czą nordic walking z profesjonalnymi trenerami, 
a jedna z nich nieraz już pokonywała dystans ma-
ratonu w czasie tak ważnego sportowego eventu. 

Moc emocji - nie tylko wielkiej radości, ale 
i niepewności - przeżył na mecie również Włady-
sław Żaczek. Pojedynczy start w warunkach pan-
demicznych obostrzeń spowodował, że w trakcie 
marszu nie było odniesienia do innych zawodni-
ków z tej samej  kategorii wiekowej i w efekcie 
trudno było panu Władysławowi kontrolować sy-
tuację. Za linią mety nie miał pewności, czy któ-
ryś z zawodników, którzy ukończyli  zawody po 
nim, nie okazał się jednak lepszy. Do czasu gdy na 
monitorze nie pokazała się ostateczna informacja 

wskazująca na jego sukces, nie był pewien, czy 
na pewno zwyciężył. Tym bardziej, że - podob-
nie jak w przypadku Karoliny Lasoty - do ósmego 
okrążenia szło mu się bardzo dobrze i szybko, ale 
potem nastąpiło osłabienie i musiał nieco zwolnić. 
Obawy na linii mety okazały się jednak zupełnie 
bezpodstawne. Nasz kijkowy brązowy medalista 
mistrzostw  świata w półmaratonie sprzed dwóch 
lat - także w swojej kategorii wiekowej ówczesny 
mistrz Polski w maratonie - tym razem nie tylko 
wygrał, ale przechodząc dystans maratonu w cza-
sie pięciu godzin, sześciu minut i jednej sekundy, 
poprawił swoją życiówkę aż o ponad jedenaście 
minut!

Ostra walka toczyła się w Białym Borze w  ry-
walizacji dwunastu startujących w mistrzostwach 
sztafet. Na dystansie  42 kilometrów 195 metrów 
drużyna Sławomira Kacprzaka wyprzedziła drugą 
ekipę na mecie ledwie o minutę i dwie sekundy. 
Niezwykłe emocje towarzyszyły tym zmaganiom 
na całej trasie. Dość powiedzieć, że choć pan Sła-
womir - startujący na pierwszej zmianie jako ka-
pitan drużyny - wyprowadził swój zespół na dru-
gie miejsce, to po kolejnej zmianie jego sztafeta 
miała do prowadzących aż cztery minuty straty! 
Na szczęście startujące w trzeciej i czwartej ko-
lejności panie doprowadziły czteroosobowy team 
Kacprzaka do zwycięstwa. Tegoroczny tytuł jest 
dla niego trzecim ważnym w karierze. Dwa lata 
temu podczas imprezy w podpoznańskiej Mosinie 
zdobył drużynowe mistrzostwo świata na dzie-
sięć kilometrów, a rok temu w Jastrowiu w gronie 
męskich sztafet sięgnął po tytuł mistrza Polski 
w maratonie. 

Choć nordic walking to sport czysto amator-
ski, w niczym nie umniejsza to rangi osiągniętych 
przez naszych mistrzów sukcesów. A zatem, ser-
decznie im gratulujemy i do zobaczenia na łamach 
po kolejnych znaczących zwycięstwach.     

   K.S.

SPORTSPORT

W klubach, w GOSiR-ze i na „Orliku”

Przymusowe dobro może być tylko cięża-
rem. Dziedzicząc niechciany spadek, można 
odziedziczyć wierzytelności. Na tej zasadzie 
w połowie października ZUS przejął z gmin-
nego konta 230 tysięcy złotych. Będziemy się 
wprawdzie od tej decyzji odwoływać, ale pro-
cedury z pewnością przeciągną się w czasie i do 
ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy sytuacja 
wygląda tak, jakby prawie ćwierć miliona zło-
tych z naszego konta wyparowało.

Dura lex, sed lex - twarde prawo, ale pra-
wo. Zgodnie z artykułem 935 Kodeksu cywil-
nego, w przypadku gdy nie ma współmałżonka, 
dzieci lub innych krewnych zmarłego spadek 
z mocy ustawy dziedziczy gmina, w której 
ostatnio spadkodawca mieszkał. Identycznie 
jest wówczas, gdy naturalni spadkobiorcy spa-
dek odrzucą. Stąd już krok do istoty problemu 
- oczywistym jest, że krewni na ogół czynią to 
w sytuacji, gdy pozostawione przez zmarłego 
długi przekraczają wartość masy spadkowej. 

Niestety, prawo nie daje takiej możliwości gmi-
nie. Jej spadku odrzucić nie wolno.

Teoretycznie zabezpieczeniem dla gmin jest 
prawna zasada, że zawsze dziedziczą one spa-
dek z dobrodziejstwem inwentarza. To znaczy, 
że za pozostawione długi gmina odpowiada 
jedynie do poziomu wartości pozostawionego 
spadku. I tu zaczynają się kłopoty, bo co zro-
bić, gdy w skład masy spadkowej wchodzą nie 
zgromadzone na koncie pieniądze, a na przykład 
trudne do spieniężenia współudziały w jakiejś 
pozostawionej przez zmarłego nieruchomości? 
Wracając do zajętej nam przez ZUS kwoty, kto 
chciałby kupić od nas odziedziczone prawo do 
połowy domu w Andrespolu w sytuacji, gdy 
druga połowa jest własnością wdowy? Zysk dla 
nas żaden, a ból konkretny. 

Od skutków działań ZUS będziemy się 
jednak odwoływać. Mamy dwa argumenty. Po 
pierwsze, firma ubezpieczeniowa dokonała za-
jęcia na naszym koncie, korzystając z działań 

poborcy skarbowego, pomijając przy tym ko-
mornika prowadzącego całą sprawę. Po drugie, 
zajęta kwota 230 tysięcy złotych jest wyższa 
od wartości odziedziczonej przez nas połowy 
domu, za którą - według rzeczoznawcy - na ryn-
ku żądać by można 198 tysięcy złotych. Działa-
jący na rzecz ZUS komornik skarbowy złamał 
więc chroniącą gminę zasadę dziedziczenia 
z dobrodziejstwem inwentarza. Być może więc 
za jakiś czas zajęte pieniądze odzyskamy, przy-
najmniej w części. 

Niestety nie jest to jedyna sprawa, która 
kładzie się cieniem na gminnym koncie. Od 

kilku lat nasi prawnicy starają się uchronić gmi-
nę przed skutkami odziedziczonego przez nią 
długu po zmarłej mieszkance Wiśniowej Góry. 
Początkowo wydawało się, że nie będzie pro-
blemu, bo wprawdzie dług jest duży, ale masy 
spadkowej nie ma. W końcu wyszło na jaw, że 
zmarła odziedziczyła za życia udział w spadku 
po bliskiej osobie z Warszawy. Wówczas wie-
rzyciele spostrzegli, że na liście potencjalnych 
spadkobierców spadkodawczyni z Wiśniowej 
Góry jest gmina. Od tego momentu zaczęły się 
prawne podchody. Sprawa według prawników 
jest jednak na tyle skomplikowana, że mimo 
upływu lat nadal nie ustalono do końca ogółu 
istniejących w niej relacji spadkowych ani skali 
zadłużenia, jakie ostatecznie miałoby przypaść 
na gminę. 

Trudno zatem powiedzieć, czym cała ta hi-
storia się dla nas skończy. Nie zawsze przecież 
zdarza się tak, jak przed laty… Jeden z banków 
będących wtedy głównym wierzycielem nasze-
go ustawowego spadkodawcy w toku toczącego 
się postępowania sprawę  zwyczajnie „przespał” 
i zgodnie z prawem rzecz się przedawniła. Cóż, 
prawo spadkowe jest wprawdzie wobec gmin 
nieprzyjazne, ale los bywa czasem łaskawy. 

K.S.

Twarde prawo… Twarde prawo… 
 Prawo spadkowe jest wprawdzie wobec

gmin nieprzyjazne,
ale los bywa czasem łaskawy.

Choć nordic walking to sport czysto amatorski, w niczym nie umniejsza to rangi
osiągniętych przez naszych mistrzów sukcesów.

Od lewej: Sławomir Kacprzak, Karolina Lasota, Dorota Lasota, Władysław Żaczek.
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Latanie to radość życia. To coś, co 
pozwala odnaleźć siebie i dać 

mentalny odpoczynek - od szkoły, nauki, 
od problemów. Moment oderwania się od 
ziemi to przejście w inny świat. Wszystko, 
co na dole, tam zostaje. Trzeba jednak wró-
cić - niestety. Jeśli się kocha latanie, to po-
wrót jest właśnie tym niestety. Na łódzkie 
lotnisko ciągnął tatę już w wieku 
ośmiu lat. W brzuchu mu 
dziurę wiercił.
 

Na Lublinku szukali górki, z której można by 
zobaczyć samoloty. To była prawdziwa fascy-
nacja - zimą, na mrozie, na górce, pośrodku 
niczego… Gdy nad szkolnym boiskiem prze-
latywał samolot, Michał za nim biegł. Szkoła 
- podstawówka w Łodzi, gdzie wtedy mieszkał 
- była na powietrznej ścieżce podejścia maszyn 
do lądowania. Nisko przelatywały. To było ja-
kieś głębsze zauroczenie - kiedy inne dzieci 
bawiły się we własnym gronie, Michał Rózga 
starał się doganiać samoloty.

W gimnazjum mama postanowiła pójść 
w jego kierunku i poprzez Internet doszła do 
porozumienia z pilotem z Lublinka. Pani Beata 
szukała dla syna „wujka”, który mógł coś mło-
demu pokazać. Pierwszy raz to było ogromne 
rozczarowanie. Kiedy podjeżdżali do lotniska 
na umówione spotkanie, instruktor zadzwonił 
z przeprosinami, że nie polecą, bo w samolocie 
przebita opona. Za drugim razem się udało. Wy-
startowali. Z rodzicami Michał często latał na 
zagraniczne wakacje. Zawsze siadał przy oknie, 
ale z panem Jurkiem było inaczej. To wrażenie, 
że siedzi się obok kogoś, kto prowadzi samolot, 
i że samemu można przez kilka chwil popro-
wadzić - radość z głębi serca! Kabina wpraw-
dzie mała, ale wszystkie znajdujące się w niej 
wskaźniki budziły jakąś dziwną, pozytywną 
energię. Na twarzy chłopca bezwiednie poja-
wiał się uśmiech. 

W czasach gimnazjum 
Michał latał z panem Jur-

kiem na Cessnie 172 - raz 
na dwa, trzy tygo-

dnie. Kiedyś był 
z nim na pry-
watnym lotni-
sku pod Ło-

wiczem, na 
przys toso -
wanym do 

lądowań 
i startów 

polu. 

Właściciel lądowiska żadnego z nich nie znał, 
a jednak przyjął ich ciepło. Dał coś do jedzenia, 
picia. Wywarło to na chłopcu duże wrażenie. 
Pozytywnie utrwaliło mu się w pamięci. Oka-
zało się, że piloci nie muszą się osobiście znać, 
a i tak tworzą swój własny, odrębny świat. 

***
W wakacje dwa tysiące osiemnastego roku 

chłopiec zaczął w Aeroklubie Piotrkowskim 
robić szkolenie na szybowcach. Utarło się po-
wiedzenie, że szybowce to esencja lotnictwa, 
dobry początek lotniczej przygody. Zdalnie 
zdał egzamin teoretyczny i rozpoczął zajęcia 
praktyczne. Tego lata przez miesiąc miesz-
kał w Piotrkowie. Loty ćwiczył na Puchaczu. 
Dochodziły jednak kolejne osoby i szkolenie 
zwalniało - ludzi było dużo, a szybowce tylko 
dwa. Szło coraz mozolniej. Wrócił do domu. 
Szkolenie przerwał tym chętniej, że pojawiła 
się szansa nauki latania na samolotach z silni-
kiem. A jednak to szybowce nauczyły go czu-
cia powietrza. Człowieka cieszy gdy doświad-
cza, jak ochoczo szybowiec utrzymuje się 
w górze. Czegoś bardziej naturalnego w po-
wietrzu jak te konstrukcje nie da się stworzyć. 
Samoloty z silnikiem nie latają tak chętnie jak 
one. Dają jednak inną satysfakcję. W silnikow-
cu ma się pewność, że bez względu na to, jak 
wieje wiatr, można lecieć w dowolne miejsce. 
Rodzi to poczucie niezachwianej niezależno-

ści. Szybowiec, jak wyląduje, sam już nie wy-
startuje... Z szybowca nie porozmawia się też 
z kontrolerem lotu, a to duża przyjemność, bo 
wiesz, że ktoś dba o twoje bezpieczeństwo. 

Szkolenie na samolotach motorowych 
Michał zaczął w wiosenne weekendy dwa 
tysiące dziewiętnastego roku. Część teore-
tyczną odbył w Warszawie przy siedzibie PLL 
„Lot”. Było dziewięć przedmiotów i z każde-
go test. Wszystkie zdał z powodzeniem, bo 
w końcu lotnictwo to jego pasja. Następnym 
etapem był egzamin w Urzędzie Lotnictwa 
Cywilnego - człowiek się cieszy, jak mu się 
coś uda za pierwszym razem. W sierpniu roz-
począł szklenie praktyczne. Podobnie jak na 
szybowcach, także w Piotrkowie. Po pierw-
szym locie instruktor zapytał, czy już latał? 
Widać było szybowcową praktykę. Trudno 
zapomnieć moment, gdy po wylądowaniu 
wszedł do budynku aeroklubu, a koledzy 
z miejsca z pytaniem: - No, jak tam? Jak 
było…? Na co prowadzący go trener: - Będzie 
z niego pilot.

Nigdy nie zapomni, jak w czasie tej prak-
tyki poleciał z instruktorem na lotnisko Cho-

pina w Warszawie. Zaparło mu oddech w pier-
siach, gdy wieża kontrolna powstrzymywała 
samolot ze stu osiemdziesięcioma siedmioma 
osobami na pokładzie, bo oni, odczekawszy na 
swoją kolej, swym maleńkim samolocikiem 
Tecnam robili sobie przelot nad pasem. 

Licencję pilota turystycznego Michał zrobił 
w marcu tego roku. Ma uprawnienia do kierowa-
nia samolotem jednosilnikowym do sześciu ton. 
Nadal lata w Piotrkowie, ale już samodzielnie. 
Długo - bardzo długo - będzie pamiętał chwile, 
gdy w maju przelatywał nad rodzinnym domem 
w Zielonej Górze, a wcześniej poprosił mamę, 
by zobaczyła, jak robi nad nim kółko. By po-
czuła dumę, że dogonił własne marzenia. 
Bardzo chciał, żeby mama to zobaczyła. Cie-
szył się, gdy powiedziała później, że nawet 
mu pomachała. Kiedyś zabierze ją do samo-
lotu, ale na razie ona się upiera, że nie ma 
takiej opcji. Powtarza, że się boi. Kiedy się 
w końcu zdecyduje, to będzie musiała przyznać, 
że syn potrafi, że mu wychodzi… Już teraz cie-
szy go, że rodzice są z niego dumni - bez nich 
nie byłby w miejscu, w którym jest. 

Młody pilot z naszej gminy stara się raz 
w tygodniu być na lotnisku. Buduje swój nalot 
potrzebny do otrzymania licencji pilota zawo-
dowego. Chce ją zdobyć w przyszłym roku, 
zaraz po maturze, która czeka go w liceum 
ogólnokształcącym przy łódzkiej politechni-
ce. Lotnictwo to jedyna przestrzeń, w jakiej 
widzi się w przyszłości. Nie wyobraża sobie 
siebie w korporacji. Potrzebuje w życiu zmian, 
a w lotnictwie zawsze jest coś nowego. Myśli 
o karierze pilota w liniach lotniczych. Perełką 
marzeń jest posada pilota na Malediwach - la-
tanie w miejscach, gdzie samolot to jedyny śro-
dek szybkiego transportu. Kiedy jednak podczas 
ubiegłorocznych wakacji leciał Lufthansą do 
Kanady - siostra Agnieszka była tam na języ-
kowym kursie - i po wylądowaniu w Montrealu 
wszedł do kabiny pilotów, poczuł się oszoło-
miony. Osłupiały, że jest w prawdziwej kabinie 
wielkiego Airbusa A 350, że to wszystko dzie-
je się naprawdę. Całym sobą nabrał pewności, 
że za jakiś czas to on będzie siedział w takim 
miejscu i będzie tym wszystkim zarządzał. Dłu-
go jeszcze czuł się jak odurzony - także tym, 
jak pozytywnie odniosła się do niego niemiecka 
załoga samolotu. Wystarczyło jak powiedział, 
że jest uczniem pilotażu.

***
Pasja to coś bez czego trudno znaleźć 

w życiu głębokie motywacje. Jej płomień daje 
ludziom porządnego kopa, nawet w chwilach 
zwątpienia. Zdaniem Michała Rózgi, to naj-
piękniejsza rzecz, której człowiek może do-

świadczyć. Gdyby nie widok z góry, nie zda-
wałby sobie sprawy, jak złożony jest świat. 
Z chmur jest pełniejsze spojrzenie. Ziemia 
z góry jest złożona, a ta złożoność jest pięk-
na. Kiedy przelatuje nad Łodzią, zdarza się, że 
pomyśli, iż przez chwilę był nad domami sied-
miuset tysięcy ludzi. Czasem przez moment się 
zastanowi, ile osób spojrzało na jego samolot… 

W samolocie Michał czuje się pewniej niż 
gdziekolwiek indziej. Pewniej niż w samocho-
dzie, choć samolot to w sumie taka puszka ze 
skrzydłami. Fascynujące jest jednak, że te pusz-
ki to maszyny, które sprzeczają się z prawem 
grawitacji. 

K.S.

PolecamPolecam
 i życzę smacznego. i życzę smacznego.

Autorka potrawy:Autorka potrawy:

Grażyna PiejakGrażyna Piejak

Sałatki to wciąż 
najchętniej jadane 
potrawy na domo-
wych imprezach. 
Kolorowe, podziel-
ne, stworzone ze 
składników, które najbar-
dziej lubimy. Moja dzisiejsza propozycja to 
sałatka, na którą przepis dostałam od kole-
żanki. 

Składniki podstawowe:
• ½ pokrojonej sałaty lodowej
• ½ selera naciowego pokrojonego
    w kostkę
• duży pęczek pokrojonego szczypioru
• puszka kukurydzy,
• 30 dekagramów startego żółtego sera
• 30 dekagramów wędzonego, przesmażo-

nego boczku.
Składniki sosu:

• słoiczek majonezu
• łyżka cukru
• dwie łyżki śmietany.

Wykonanie: wszystkie podstawowe 
produkty sałatki układamy we wskaza-
nej wyżej kolejności w szklanej salaterce. 
Oczywiście nie mieszamy. Sos z kolei przy-
gotowujemy, dokładnie mieszając majonez, 
cukier i śmietanę - zalewamy nim pierwsze 
cztery warstwy podstawowych składników 
sałatki, po czym na wierzch dodajemy jesz-
cze warstwę startego sera i boczku. Przed 
podaniem chłodzimy w lodówce.

SałatkaSałatka
warstwowawarstwowa
z lodowąz lodową
sałatąsałatą
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W samolocie Michał czuje się pewniej niż gdziekolwiek indziej.
Pewniej niż w samochodzie, choć samolot to w sumie taka puszka ze skrzydłami.

 Fascynujące jest jednak, że te puszki to maszyny, które sprzeczają się
z prawem grawitacji.

Kiedy podczas ubiegłorocznych wakacji  leciał Lufthansą do Kanady
i po wylądowaniu w Montrealu wszedł do kabiny pilotów, poczuł się oszołomiony.

Osłupiały, że jest w prawdziwej kabinie wielkiego  Airbusa A 350.


