ŚLADEM RZEKI KORABIEWKI
Mszczonów – Korabiewice – Olszanka – Puszcza Mariańska - Mszczonów
W środku Polski, wśród pozostałości rozległych, niegdyś królewskich lasów Puszczy Mariańskiej, odnaleźć można urokliwe
miejsca przyciągające bogatą przyrodą, tradycjami oraz historią. To tutaj spacerowały ostatnie na świecie tury, polowania
urządzali Królowie polscy, walczono o Polskę w Powstaniu Styczniowym oraz w trakcie I i II Wojny Światowej, a w czasach
pokoju na wypoczynek i w poszukiwaniu natchnienia przybywali artyści, naukowcy i politycy. Wybierz się na wycieczkę
śladem krętej rzeki Korabiewki. Gościli Królów – ugoszczą i Ciebie!
0 km Mszczonów – Kompleks Basenów Termalnych: Trasę rozpoczynasz na terenie Kompleksu Basenów Termalnych
w Mszczonowie. Opuszczając obiekt, skieruj się w lewo. Powinieneś znaleźć się na ulicy Warszawskiej. Kompleks
Basenów znajduje się po Twojej lewej stronie. Pedałuj cały czas prosto, mijasz Mszczonowski Ośrodek Kultury.
Podążaj przed siebie, aż do ronda, na którym skręć w prawo. Nadal jedziesz ulicą Warszawską. Po chwili docierasz
do Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej. W tym miejscu koniecznie zrób sobie przerwę i odwiedź nasze małe muzeum.
Po wyjściu, wróć na trasę i kieruj się dalej prosto. Za miejskim rynkiem i zlokalizowanym przy nim budynkiem Ratusza,
odbij w lewo, tak jak prowadzi łuk drogi. Znajdujesz się na ulicy Rawskiej. Podróżuj nią zgodnie z oznaczeniem trasy,
a następnie skręć w prawo przed stacją paliw. Jedź tak, jak prowadzi Cię asfalt. Po przejechaniu pod wiaduktem, odbij
w lewo. Teraz pedałujesz równolegle do trasy nr 8, potocznie zwanej trasą katowicką. Na najbliższym skrzyżowaniu
skręć w prawo. Po około 2 km dojeżdżasz do prostopadłej drogi, skieruj rower znów w prawo. Po pokonaniu 0,5 km
odcinka trasy, przejeżdżasz pod torami kolejowymi i łukiem w prawo kierujesz się do końca drogi. Właśnie
przejechałeś mostkiem nad rzeką Korabiewką. Od razu odbij w lewo. Po krótkiej wizycie we wsi Szeligi, kieruj się dalej,
w stronę Zdzieszyna. Korabiewka jest przez cały czas wierną towarzyszką Twojej wyprawy. Podążaj za znakami,
za chwilę dojedziesz do skrzyżowania trzech ulic: Głównej, którą tu dotarłeś, Leśnej i Zachodniej. Wybierz ostatnią
z nich. Po pokonaniu kolejnych 2 km polnej drogi, znajdujesz się w powstałej na przełomie XII i XIII wieku wsi
Korabiewice.
9,5 km Korabiewice: Po prawej stronie znajduje się kościół p.w. Matki Bożej Anielskiej. Jedź główną ulicą wioski,
a następnie za około 900 metrów skręć w lewo, w pierwszą utwardzoną drogę. Kieruj się przed siebie, pokonaj dwa
łuki, w prawo i w lewo, tym samym wjedź do lasu. Po raz kolejny przecinasz Korabiewkę. Pedałuj do końca drogi
i odbij w prawo, w drogę prowadzącą do Huty Partackiej. Po przebyciu około 1,5 km obróć jednoślad w prawo
w nieutwardzoną, polną drogę, która wiedzie w stronę lasu. Jedź prosto, za około 1 km skieruj się w prawo. Lekkim
łukiem dojedziesz do gospodarstwa, przed którym odbij w lewo, tak jak prowadzi droga. Podróżuj cały czas lasem,
niebawem wjedziesz do wsi Zator. Podążaj prosto, czeka na Ciebie urokliwa Olszanka.
16 km Olszanka: Jej okolice zasłynęły z mikroklimatu, bardzo korzystnego dla osób chorych na płuca. Wieś pokochało
wielu artystów i naukowców, znajdujących tu spokój i wspaniałe warunki, sprzyjające ich twórczości. Pedałuj cały czas
przed siebie, a następnie skręć w stronę rozlewiska Korabiewki, tak jak kierują Cię oznaczenia trasy. Przejdź wokół
zbiornika, po dotarciu do drogi, skręć w prawo. Po przejechaniu krótkiego odcinka odbij w lewo i przetnij przejazd
kolejowy. Właśnie wjechałeś w ulicę Króla Jana III Sobieskiego w Puszczy Mariańskiej.
17,5 km Puszcza Mariańska: Pedałuj prosto. Po prawej stronie mijasz zabytkowy budynek L.O. im. Czesława
Tańskiego, który znajduje się na terenie dawnej leśniczówki królewskiej. Do 1919 roku pełnił on funkcję pierwszego
w Polsce przytułku dla dziewcząt. Za chwilę dotrzesz do drogi łączącej Żyrardów i Skierniewice. Przejdź na jej drugą
stronę. Podróżuj dalej prosto. Znajdujesz się przy Zespole Kościelno – Klasztornym Ojców Marianów, składającym się
z drewnianego kościoła św. Michała Archanioła i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny z XVII w. wraz
z budynkiem klasztornym i pomnikiem o. Papczyńskiego i króla Jana III Sobieskiego (w miejscu lipy, pod którą
siadywał). Teraz obróć się w prawo i kieruj się zgodnie z oznakowaniem trasy tzn. przejedź wzdłuż parkanu
cmentarza, na którym spoczywają m.in. Czesław Tański, członkowie rodziny Rapackich i Popowskich. Na uwagę
zasługuje również mogiła żołnierska z 1939 roku. Dojeżdżasz do ulicy Senatorówka. Przejdź na drugą stronę,
po przejechaniu kilkudziesięciu metrów w lewą stronę, skręć w prawo w leśną ścieżkę, zgodnie z niebieskim znakiem

szlaku. Po pokonaniu kolejnego kilometra trasy wyjeżdżasz na wysokości Nadleśnictwa Radziwiłłów, gdzie możesz
odpocząć. Jest to miejsce znane m.in. z wielokrotnych pobytów Jarosława Iwaszkiewicza. Po opuszczeniu terenu
Nadleśnictwa, obróć swój jednoślad w lewo, w stronę Rezerwatu Puszcza Mariańska.
20 km Rezerwat Puszcza Mariańska: Do celu docierasz po przejechaniu kolejnego kilometra trasy. Przed Tobą
rozciąga się malowniczy obszar, kryjący ogromne bogactwo przyrodnicze. Rezerwat Puszcza Mariańska został
utworzony w celu zachowania fragmentu lasu grądowego z chronionymi i rzadkimi gatunkami roślin zielnych w runie.
Jego bogactwo przyrodnicze koncentruje się wokół dwóch śródleśnych strug. W ich pobliżu rozpościerają się lasy
grabowe z dębem szypułkowym i sosną zwyczajną. W tym miejscu proponujemy zwiedzenie ścieżki edukacyjnej,
wyznaczonej przez Nadleśnictwo. Wróć do Mszczonowa tą samą drogą.
40 km Mszczonów – Kompleks Basenów Termalnych: Po pokonaniu takiej trasy zasłużyłeś na odpoczynek.
Zapraszamy do zażycia regenerującej kąpieli w basenach termalnych. Gwarantujemy, że nasza woda zapewni Ci
oczekiwany relaks.

