TRAKTEM TARCZYŃSKIM
Mszczonów – Grzegorzewice – Mszczonów
Cisza…szum drzew…śpiew ptaków…piękny zachód słońca…To wszystko możesz znaleźć nieopodal Mszczonowa,
w pobliskich Grzegorzewicach. Zachęcamy Cię do odwiedzenia znajdujących się tam Stawów hodowlanych - niezwykłego
miejsca, idealnego dla wędkarzy, a także, dzięki położonej w pobliżu stadninie, amatorów konnych przejażdżek. Jeśli masz
ochotę na odpoczynek z dala od miejskiego zgiełku, w pięknych okolicznościach przyrody, to miejsce jest właśnie dla Ciebie.
Usiądź i posłuchaj jak brzmi cisza!
UWAGA! Zwłaszcza po dużych opadach deszczu, trasę tę dedykujemy osobom o większym doświadczeniu, posiadającym
umiejętności jazdy po różnej nawierzchni oraz gotowym na przeszkody na szlaku. Pamiętaj, że rodzaj Twojego roweru
również ma znaczenie.
0 km Mszczonów – Kompleks Basenów Termalnych: Trasę rozpoczynasz na terenie Kompleksu Basenów Termalnych
w Mszczonowie. Opuszczając obiekt, skieruj się w prawo. Powinieneś znaleźć się na ulicy Termalnej. Kompleks
Basenów znajduje się po Twojej prawej stronie. Po około 180 metrach odbij w lewo. Kiedy pokonasz krótki odcinek
ulicy Północnej, skieruj rower w prawo. Znajdujesz się na ulicy Wschodniej. Aby zapewnić Ci przejazd po rzadziej
uczęszczanych drogach, proponujemy przejść na światłach na lewą stronę ulicy i od razu skręcić w lewo, w ulicę
Targową. Znajdujesz się na osiedlu domów jednorodzinnych. Po przejechaniu 600 metrów, zgodnie ze szlakiem,
skieruj się w prawo w ulicę Armii Krajowej, która poprowadzi Cię, aż do ulicy Tarczyńskiej. Już nie musisz martwić się
o ruch uliczny, odbij w lewo i skorzystaj ze ścieżki rowerowej. Pedałuj cały czas prosto, przejedź wiaduktem nad
obwodnicą.
4 km Ciemno – Gnojna: Po pokonaniu 4 km trasy dojeżdżasz do miejscowości Ciemno – Gnojna. Charakterystycznym
punktem, który mijasz po prawej stronie, jest centrum samochodowe firmy Mostva. Nadal kieruj się prosto. Za około
300 metrów, skręć w lewo, w pierwszą polną drogę. Przemierzając kolejne metry trasy, wśród starych drzew
tworzących piękny szpaler, docierasz do skrzyżowania dwóch dróg, na którym skieruj się w prawo. Po prawej stronie
mijasz dawną posiadłość miejscowych dziedziców, Państwa Bieleckich, obecnie jest to własność prywatna. Niestety,
dworek hrabiostwa już nie istnieje, pozostał jedynie spichlerz przekształcony na budynek mieszkalny. Po lewej stronie
drogi znajduje się zabytkowa kapliczka św. Onufrego, pamiętająca czasy wolnych elekcji. Przypuszczalnie zbudowała
ją drobna, okoliczna szlachta, biorąc sobie świętego za patrona i obrońcę. Po przejechaniu 200 metrów, znajdujesz
się na terenie rezerwatu „Stawy Gnojna”. Jest to pierwszy na terenie naszego kraju rezerwat powołany z inicjatywy
prywatnych właścicieli, którzy na jego utworzenie przeznaczyli własne grunty. Kieruj się dalej prosto,
a następnie odbij w pierwszą drogę, znajdującą się po Twojej prawej stronie. Pedałuj przed siebie tak, jak prowadzą
Cię oznaczenia trasy. Z każdym przejechanym metrem zbliżasz się do wyjątkowego miejsca.
8 km Stawy hodowlane w Grzegorzewicach, Wodna Osada Grzegorzewice: Dotarłeś do celu. Znajdź dla siebie
odpowiednie miejsce, zostaw rower i oddaj się relaksowi. Stawy hodowlane w Grzegorzewicach, zajmujące
powierzchnię 80 ha, zasilane wodą ze źródeł rzeki Pisi Gągoliny to siedlisko różnorodnego ptactwa, zaś panująca
wokół cisza i spokój, przyciąga nie tylko miłośników wędkarstwa, ale także spacerów. W sąsiedztwie Gospodarstwa
znajduje się dwór z połowy XIX wieku, z czasem rozbudowany w duchu romantycznego historycyzmu i przekształcony
w pałac. Po dewastacji w czasie II wojny światowej i w okresie powojennym, obiekt został odbudowany i przekazany
na potrzeby Domu Pracy Twórczej Adwokatury. Park otaczający rezydencję, wpisany jest do rejestru zabytków
i podlega ochronie konserwatorskiej.
Po chwili odpoczynku, wyrusz w dalszą drogę. Podążaj za znakami szlaku, które umożliwią Ci objechanie stawów.
Kiedy już to zrobisz, skieruj swój rower w stronę lasu, a następnie pedałuj prosto w stronę wsi Kamionka oraz
Zboiska. Przejedź wiaduktem nad obwodnicą. Dojedź do końca drogi i odbij w prawo w ulicę Tarczyńską. Kieruj się
przed siebie, aż do skrzyżowania z ulicą Wschodnią. W tym miejscu obróć swój jednoślad w prawo i, zgodnie
z oznaczeniem trasy, wróć na teren Kompleksu Basenów Termalnych.

18,5 km Mszczonów – Kompleks Basenów Termalnych: Zapraszamy do zażycia regenerującej kąpieli w basenach
termalnych. Gwarantujemy, że właściwości naszej wody korzystnie wpłyną na Twoje zdrowie i samopoczucie.

