
W STRONĘ REZERWATU GRĄDY OSUCHOWSKIE 

Mszczonów – Lutkówka – Osuchów - Mszczonów 

Tym razem zabierzemy Cię na dach…Dach Mazowsza. Zapraszamy do Osuchowa – położenie na Wysoczyźnie Rawskiej  

w najwyższym punkcie Niziny Mazowieckiej sprawia, że panuje tam swoisty mikroklimat, zbliżony do warunków w niższych 

partiach Sudetów. Znajduje się tam rezerwat leśny Grądy Osuchowskie, który powstał w 1982 roku, w celu ochrony 

zbiorowisk grądowych i boru bagiennego o charakterze reliktowym. Wybierz się z nami na „górską” wycieczkę! 

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. Kieruj się cały czas prosto. 

Następnie skręć w drugą leśną drogę w prawo, zgodnie z drogowskazem, w stronę Stawów św. Anny.  

6,1 km Zbiroża – Stawy św. Anny: Jadąc prosto leśną drogą, docierasz do Stawów św. Anny. Są to dwa zbiorniki 

wodne, zasilające przepływającą nieopodal rzekę Pisię Gągolinę, której źródła znajdują się w nieodległym Dwórznie. 

Większy ze stawów jest miejscem wodnego wypoczynku z przyległą plażą oraz miejscem na ognisko. Mniejszy 

natomiast, jest rezerwatem przyrody, a więc kąpiel oraz wędkowanie są w nim całkowicie zabronione. 

Po odpoczynku, wróć do leśnej drogi, którą tu dotarłeś, tak żeby Stawy znajdowały się po Twojej prawej stronie. 

Pedałuj prosto, przecinając tory kolejowe, a następnie odbij w lewo, tuż za ogrodzeniem kompleksu rekreacyjnego 

Hotelu Panorama. Podążaj dalej drogą przez Zbirożę, która doprowadzi Cię do krajowej trasy nr 50. Przejdź na jej 

drugą stronę najbliższym przejściem dla pieszych, kieruj się w lewo. Po około 300 metrach, obróć rower w prawo i 

skręć w drogę lokalną. Jedź przed siebie, przetnij pierwsze skrzyżowanie. Podążaj za znakami i zatrzymaj się, aby 

zwiedzić zabytkowy Kościół p.w. Świętej Trójcy w Lutkówce. 

12,1 km Lutkówka: Atutem tej niewielkiej wsi, oprócz pięknych lasów, jest zabytkowy modrzewiowy kościół. XVIII – 

wieczna świątynia jest jednym z najstarszych i tak dobrze zachowanych, drewnianych obiektów sakralnych 

na Mazowszu. Wróć do drogi, którą przyjechałeś (umożliwiającej objazd kościoła dookoła) i skręć w prawo. Podążaj 

aż do skrzyżowania, na którym odbij w prawo. Znajdujesz się na drodze prowadzącej do Osuchowa. Pedałuj prosto 

przez około 800 metrów i skręć w lewo, zgodnie z zielonym oznakowaniem trasy, a po pokonaniu kolejnego kilometra 

skieruj swój jednoślad w prawo. Zmierzasz do wsi Dębiny Osuchowskie. 

15,1 km Dębiny Osuchowskie: Podążaj zgodnie z oznaczeniami trasy. Kieruj się cały czas ulicą Strażacką, która pod 

koniec skręci w prawo. Następnie odbij w lewo w ulicę Platerów, która doprowadzi Cię do prostopadłej ulicy 

Mszczonowskiej. Skręć w lewo. Właśnie podróżowałeś wzdłuż ogrodzenia Zespołu Pałacowo – Parkowego 

w Osuchowie, obecnie zarządzanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Niestety, wejście na jego teren, nie jest 

możliwe.  

18,1 km Osuchów: Jedź cały czas prosto. Po lewej stronie znajduje się zabytkowy kościół p.w. św. Stanisława, biskupa 

i męczennika. Na jego terenie znajduje się mały głaz, na którego powierzchni widać wyraźny odcisk dziecięcej stopy.  

Odcisk ten, ma czarną połyskliwą   barwę i nigdy nie porasta mchem. Jak głosi legenda, ślad ten pozostawiła dla swej 

matki zmarła córka, jako dowód na to, że trafiła do nieba i nie cierpi po śmierci. Po wyjściu z terenu kościoła kieruj się 



prosto, zgodnie z oznaczeniami. Dojeżdżasz do rozwidlenia. Aby odpocząć, skręć w lewo. Naprzeciwko Zespołu Szkół 

znajduje się miejsce odpoczynku. Jeśli nie potrzebujesz przerwy, odbij w prawo, w kierunku rezerwatu Grądy 

Osuchowskie. Po przejechaniu około 300 metrów, skieruj się w prawo i tym samym wjedź na teren rezerwatu. 

19,1 km Grądy Osuchowskie: Rezerwat Grądy Osuchowskie został utworzony w celu ochrony różnorodnych   

zbiorowisk grądowych oraz boru bagiennego o charakterze reliktowym. Nazwa rezerwatu pochodzi od panujących 

na jego terenie zespołów leśnych. Typowe dla grądów są m.in.: dęby, graby, jesiony, lipy, wiązy i klony. W rezerwacie 

obserwuje się   również dobrze zachowany starodrzew około 100-letniej sosny. Możesz tu zakończyć swoją wycieczkę 

lub przedłużyć ją, włączając się w 6 km trasę wokół rezerwatu, wyznaczoną przez Nadleśnictwo. Wróć 

do Mszczonowa tą samą drogą lub, jeśli masz ochotę, opracuj własną trasę powrotną. 

38,2 km Mszczonów – Kompleks Basenów Termalnych:  Na dzisiaj wystarczy! Wróć na teren Term i spędź z nami 

resztę dnia. 


