W STRONĘ REZERWATU STAWY GNOJNA

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 się w prawo. Znajdujesz się na ulicy Wschodniej. Przejdź na jej drugą stronę i maszeruj dalej
w prawo, aż dojdziesz do skrzyżowania z ulicą Tarczyńską, na którym odbij w lewo. Idź cały czas prosto, aż do skrętu
w lewo, przy którym znajduje się kapliczka. Odbij w tamtym kierunku i idź dalej zgodnie z oznaczeniem trasy. Po chwili
przejdź wiaduktem nad drogą i skieruj się w stronę miejscowości Zboiska. Maszeruj między zabudowaniami wsi,
przetnij pierwsze skrzyżowanie i skręć na kolejnym w prawo, w piaszczystą drogę. Kiedy dojdziesz do jej końca skieruj
się w lewo. 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 przemaszerowaniu kolejnych metrów, znajdujesz się na terenie rezerwatu „Stawy Gnojna”.
6,2 km Rezerwat „Stawy Gnojna”: Jest to pierwszy na terenie naszego kraju rezerwat powołany z inicjatywy
prywatnych właścicieli, którzy na jego utworzenie przeznaczyli własne grunty. Po spacerze i odpoczynku nad stawami,
zawróć i odbij w lewo, kiedy znajdziesz się na wysokości kapliczki. Przemierzając kolejne metry trasy, wśród starych
drzew, tworzących pięknych szpaler, docierasz do asfaltowej drogi. W tym miejscu skręć w prawo i maszeruj w stronę
Mszczonowa. Kiedy miniesz Hotel Panorama, odbij w prawo na skrzyżowaniu z ulicą Wschodnią. Kieruj się niebieskimi
znakami i wróć na teren Kompleksu Basenów Termalnych.
12 km Mszczonów – Kompleks Basenów Termalnych: Na dzisiaj wystarczy! Spędź z nami resztę dnia i skorzystaj
ze zdrowotnych właściwości naszej wody termalnej.

