


Opis trasy  
rajdu  
rowerowego 

„Wytyczamy 
nowe szlaki  
turystyczne”



Trasa obejmuje następujące miejsca  
i miejscowości:

Puszcza Mariańska (zielony szlak)  
– Jesionka –  lasy Nadleśnictwa Radziwiłłów 
(przy granicy z Rezerwatem Puszcza 
Mariańska) – lasy Leśnictwa Guzów  
– niebieski szlak do Zespołu Klasztornego  
w Miedniewicach – Nowa Wieś  (gdzie 
znajduje się Kuźnia Nowowiejska)  
–  Popielarnia – Smolarnia – Franciszków  
– Budy Zaklasztorne – szkółka przy 
Nadleśnictwie Radziwiłłów.

Trasa, która częściowo obejmuje szlaki 
oznakowane przez Dyrekcję Bolimowskiego 
Parku Krajobrazowego (do Miedniewic) 
nie jest męcząca, choć dosyć długa  
– ok. 40 kilometrów. Jest zróżnicowana  
– początkowo przebiega przez spokojne, 
zalesione obszary Nadleśnictwa Radziwiłłów, 
gdzie wśród zieleni można podziwiać 
niepowtarzalną przyrodę, śródleśne kapliczki 
z dala od ruchliwych dróg. Po zwiedzeniu 
sanktuarium, na odpoczynek można udać 
się do Nowej Wsi z pięknym ośrodkiem 
jeździeckim i wypoczynkowym. Następnie, 
dla odmiany, proponujemy trasę wiodącą 
przez malownicze wsie gmin Wiskitki i Puszcza 
Mariańska, by zakończyć przejażdżkę przy 
siedzibie Nadleśnictwa Radziwiłłów.
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Puszcza Mariańska – osada nad Korabiewką, 
w centrum gminy, licząca ponad 530 
mieszkańców. Od 1864 r. siedziba Urzędu 
Gminy. Powstanie osady związane jest  
z pustelnią Stanisława Krajewskiego, 
powstałą dzięki nadaniu króla Michała 
Korybuta Wiśniowieckiego i przekazaną  
w 1673 r. o. Stanisławowi Papczyńskiemu na 
czysto polski zakon męski – Zgromadzenie 
Księży Marianów. Rozwój osady był 
związany z klasztorem i szkołą zakonną. Po 
likwidacji zakonu do budynku ówczesnej 
szkoły została przeniesiona siedziba gminy.  
W latach siedemdziesiątych XX w. do osady 
Puszcza Mariańska przyłączono Wólkę 
Korabiewicką (obecnie ul. Akacjowa), 
wieś o ponad 700-letniej historii. W Puszczy 
Mariańskiej należy zobaczyć:

• zespół kościelno-klasztorny ojców 
Marianów: drewniany kościół 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);

• głaz polny  postawiony w 1932 r. przez 
mieszkańców Gminy w 250 rocznicę 
wiktorii wiedeńskiej;

•  cmentarz z początku XX w., na którym 
spoczywają miedzy innymi: Czesław 
Tański, Stanisław i Stanisława Kozłowscy, 
członkowie rodziny Rapackich  
i Popowskich. Na uwagę zasługuje również 
mogiła żołnierska z 1939 r. oraz zabytkowe 
groby właścicieli ziemskich z Gzdowa  
i Korabiewic;
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• „Czerwoniak” powstały ze składek 
społecznych w połowie lat 
osiemdziesiątych XIX w. w miejscu 
leśniczówki królewskiej. W budynku 
mieścił się pierwszy na ziemiach polskich 
przytułek dla dziewcząt (do 1919 r.), 
później Zakład Poprawczy, a od 1982 r. 
funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące 
im. Czesława Tańskiego;

• „Senatorówkę”, wybudowaną po krótkim 
pobycie cara Mikołaja II (zauroczonego 
ponoć tymi stronami), obecnie mieści 
się w niej Nadleśnictwo Radziwiłłów. 
Miejsce znane m. in. z wielokrotnych 
pobytów Jarosława Iwaszkiewicza, 
który bywał na początku XX w.  
u emerytowanego carskiego senatora 
Gotowcewa;

• budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
wybudowany w 1923 r. przez lokalną 
społeczność z inicjatywy Stanisława 
Kozłowskiego. Obiekt, jak na owe czasy, 
bardzo nowoczesny, prezentowany 
(na filmie) między innymi na światowej 
konferencji w Genewie jako wzór dla 
tego typu inicjatyw wiejskich. Obok 
drewniany budynek dawnej Szkoły 
Elementarnej założonej przez Komisję 
Edukacji Narodowej na początku XIX w.;
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• mogiłę powstańców z 1863 r. (przy drodze 
do Żyrardowa, około 500 m od centrum 
miejscowości), wymordowanych przez 
sotnię kozacką;

• pomnik Tadeusza Kościuszki z 1917 r. 
w centrum osady, ufundowany przez 
mieszkańców gminy;

• kapliczkę przydrożną z połowy XVIII w.  
z trzema ludowymi obrazami i posągiem 
św. Jana Nepomucena.

Lasy Nadleśnictwa Radziwiłłów stanowią 
pozostałości dawnej Puszczy Bolimowskiej, 
Miedniewickiej i Korabiewickiej. Dominują 
bory sosnowe i mieszane, tworzące mozaikę 
różnorodnych drzewostanów sosnowych 
z domieszką brzozy i osiki, rzadziej dębu, 
lipy, klonu i jesionu. Na żyźniejszych glebach 
można spotkać resztki starych, ponad 
stupięćdziesięcioletnich dębów, a na 
terenach  podmokłych olsy. W obrębie polan 
śródleśnych, zagłębień bezodpływowych 
oraz w dolinie Rawki i jej dopływów występuje 
wiele gatunków bardo rzadkich i chronionych 
roślin. Do najciekawszych należą 3 gatunki 
storczyków (kruszczyk błotny i szerokolistny) 
oraz starodub łąkowy, goryczka wąskolistna, 
goździk pyszny i turzyca darniowa. Bogactwu 
gatunkowemu towarzyszy duża różnorodność 
zbiorowisk roślinnych, obejmująca stanowiska 
łąkowe, zaroślowe, torfowiskowe, szuwarowe 
i wodne. W ostojach leśnych można spotkać 
m. in. daniele, sarny, dziki, zające, lisy, jenoty, 
bażanty oraz przywrócone w ostatnich latach 
bobry i łosie. Na terenie Leśnictwa Guzów 
gniazduje bocian czarny.
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Rezerwat Puszcza Mariańska o powierzchni 
132 ha, utworzony został w 1983 r. 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 (gatunek dominujący na 
terenie rezerwatu, występujący na wszystkich 
siedliskach leśnych), rzadziej można spotkać 
brzozę brodawkowatą, lipę drobnolistną 
oraz lasy łęgowe, w których gatunkiem 
dominującym jest olsza czarna oraz jesion 
wyniosły. 

 Na terenie rezerwatu występują 
rośliny chronione, m.in. bluszcz pospolity, 
widłak goździsty i jałowcowaty, pomocnik 
baldaszkowy, kruszczyk szerokolistny, gnieźnik 
leśny. Interesującym elementem flory 
rezerwatu są gatunki górskie (narecznica 
szerokolistna i trzcinnik owłosiony), gatunek 
borealny (turzyca luźnokwiatowa) oraz 
gatunki reprezentujące element wschodni 
kontynentalny (turzyca owłosiona i jaskier 
kaszubski). Ponadto na uwagę zasługują 
rzadkie w skali regionu gatunki, takie jak: 
cienista (zachyłka) trójkątna, zachyłka 
oszczepowata, gwiazdnica bagienna 
oraz ożanka czosnkowa. W runie 
rezerwatu dominuje konwalia, konwalijka 
dwulistna, borówka czarna, borówka 
brusznica, siódmaczek, pszeniec, a przede 
wszystkim grzyby. 
 Wśród fauny rezerwatu występują takie 
gatunki, jak m.in. jaszczurka zwinka, zaskroniec 
czy padalec. Zróżnicowana jest awifauna 
lęgowa, gdzie występują: drozdy, świstaki, 
dzięcioły i muchówki (żałobna i mała), 
myszołowy, jastrzębie oraz słonki. zdj.: MRIES



 Miedniewice  to stara wioska na równinie mazowieckiej, która leży pośrodku drogi między 
Żyrardowem a Sochaczewem. To właśnie w tej małej miejscowości znajduje się Sanktuarium Świętej 
Rodziny, w którym odbiera cześć Miedniewicka Pani w Świętorodzinnym Obrazie. Obraz ten uznano 
za cudowny – gromadzili się przy nim ludzie, zapisywano cuda. W celu zapewnienia właściwej 
oprawy obrazu wzniesiono barokowy kościół, będący największym sanktuarium pielgrzymkowym 
na Mazowszu. Sam obraz, koronowany przez biskupa Ignacego Krasickiego, to kolorowy drzeworyt, 
przedstawiający Świętą Rodzinę spożywającą posiłek. Według tradycji, w 1674 r. pobożny gospodarz 
dworski, Jakub Trojańczyk, kupił drzeworyt na odpuście w Studziannie. Po powrocie do Miedniewic 
umieścił go na słupie w stodole. Wkrótce zauważono niezwykłe zjawiska, nad stodołą pojawiała się 
poświata, obserwowano uzdrowienia. Za ołtarzem w sanktuarium miedniewickim znajduje się belka, 
na której niegdyś wisiał obraz, a która po latach całowania przez pielgrzymów ma wgłębienia. Ojcowie 
reformaci, których klasztor znajduje się przy sanktuarium, opisali w księgach klasztornych 433 cuda i 
nadzwyczajne łaski. W podziemiach sanktuarium znajdują się krypty pochowanych tam zakonników 
i okolicznych ziemian.

Przy sanktuarium znajduje się również Klasztor Sióstr Klarysek, sprowadzonych ze Starego Sącza  
w akcie wdzięczności franciszkanów za kanonizację Maksymiliana Kolbego.

W Miedniewicach urodził się i mieszkał przez 10 lat Zbigniew Religa – znany kardiochirurg, honorowy 
obywatel gminy Wiskitki.

Około pół kilometra na zachód od kościoła znajduje się cmentarz żołnierzy i ofiar terroru z II wojny 
światowej, zaś niedaleko (na wschód od drogi do Kamionki) – cmentarz z I wojny światowej. 
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 Kuźnia Nowowiejska jest nowoczesnym ośrodkiem sportowo-wypoczynkowym 
położonym w kompleksie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego na  
20 hektarowej leśnej polanie. W niewielkiej odległości od Warszawy i Łodzi można 
znaleźć ciszę, spokój i świeże powietrze. Wszyscy którzy lubią swobodę, konie  
i dobre jedzenie mogą tu spędzić czas. W nowoczesnym ośrodku jeździeckim 
zlokalizowano przyjazną dla koni stajnię, halę do treningu i zawodów 
jeździeckich oraz komfortowo wyposażony dla jeźdźców pensjonat/hotel. 
Wielokrotnie w ciągu roku w ośrodku tym odbywają się zawody w skokach  
przez przeszkody na różnym szczeblu, od regionalnych po ogólnopolskie. 
Znajduje się tu miejsce na zorganizowanie ogniska, można pospacerować, odpocząć 
podczas przejażdżki rowerowej, obejrzeć zawody konne, a nawet oswojone dziki.

zdj.: www.agrokuznia.com



Opis trasy  
spływu

kajakowego 

„Wytyczamy 
nowe szlaki  
turystyczne”



Trasa spływu kajakowego rzeką Rawką:

Budy Grabskie – (Ośrodek wypoczynkowy 
„Sosenka”) Ziemiary – Joachimów Mogiły  
– Bolimów. 

W Ośrodku Wypoczynkowym „Sosenka”, 
gdzie można wypożyczyć kajaki, znajduje 
się dogodne miejsce do wyruszenia  
w trasę kajakową. W Ośrodku można również 
zamówić transport na dowolnie wybraną 
trasę. Opisywana trasa nie jest zbyt łatwa, 
ze względu na dziki charakter rzeki, objętej 
ochroną w ramach Rezerwatu Wodnego 
Rawka. Rezerwat o łącznej powierzchni 
487 ha, utworzony w 1983 r., obejmuje 
rzekę Rawkę od jej źródeł do ujścia, wraz  
z rozgałęzieniami koryta rzeki, starorzeczami, 
dolnymi odcinkami prawobrzeżnych 
dopływów Krzemionki, Korabiewki, Rokity 
i Grabinki oraz dziesięciometrowy pas 
gruntów przylegających do brzegów. Celem 
ochrony tego rezerwatu jest zachowanie  
w naturalnym stanie typowo nizinnej, 
średniej wielkości rzeki wraz z krajobrazem jej 
doliny oraz środowiska życia wielu rzadkich 
i chronionych roślin i zwierząt. 
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 Rawka płynie szybko, niesie czyste wody, wspaniale meandruje, odcinając liczne 
starorzecza. Dolinę Rawki cechują nieprzeciętne walory krajobrazowe, estetyczne 
i przyrodnicze. Bardzo bogata flora doliny obejmuje około 540 gatunków roślin 
naczyniowych, z czego ochronie podlegają: widłak goździsty, jałowcowaty i widłak 
wroniec, paprotka zwyczajna, konwalia majowa, lilia złotogłów, listera jajowata, 
storczyk plamisty, kruszczyk szerokolistny oraz centuria pospolita. Ponadto występują 
grzybienie białe, grążel żółty, marzanka wonna, kalina koralowa, bluszcz pospolity  
i kopytnik pospolity. W wodach Rawki interesujące jest występowanie krasnorostu  
i bardzo rzadkiego glonu, które są charakterystyczne dla wód bardzo czystych i dobrze 
natlenionych. Ciekawa jest również fauna. W rzece żyje 26 gatunków rybi jeden 
gatunek minoga. Jako najcenniejsze gatunki żyjące w Rawce podaje się głowacza 
białopłetwego i strzeblę potokową. W dolinie gniazduje ponad 100 gatunków ptaków. 
Od lat obserwuje się wzrost populacji bobra (obecnie około 250 osobników). 
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Teren Bolimowskiego Parku Krajobrazowego jest wspaniałym miejscem na 
weekendowe wypady, spacery, grzybobrania, rowerowe wycieczki lub jazdę konną. 
Ponadto rzeka Rawka – kręta, fantastycznie meandrująca, szybko płynąca – jest 
wysoko ceniona przez amatorów wycieczek kajakowych. Rawka, to ostatnia w tej 
części Polski rzeka, która niemal w całości zachowała swój dziki, naturalny charakter.

Płynąc Rawką, napotkać można wiele pływających konarów, które nieco 
utrudniają drogę, jednak wynagradza to otaczająca przyroda, cisza lasów 
Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i przepiękne widoki. Czasami konieczne jest 
przenoszenie kajaków. 
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Po dopłynięciu do Bolimowa, zapraszamy 
do zwiedzenia tego miejsca, którego 
historia sięga X w. Stosunkowo liczne 
zabytki, zachowany układ urbanistyczny, 
a także odziedziczone tradycje świadczą 
o bogatej i ciekawej historii Bolimowa.  
Tu ciągle można spotkać przedstawicieli 
ginących zawodów (kowal, garncarz), 
którzy swoje warsztaty mają otwarte 
dla turystów i prezentują swoją sztukę 
podczas lokalnych świąt i festynów,  
a także na ogólnopolskich konkursach  
i targach.

Zapraszamy do korzystania z naszych 
szlaków turystycznych, w wytyczanie 
których zaangażowani są mieszkańcy 
gmin Bolimów, Puszcza Mariańska  
i Wiskitki oraz osoby przyjezdne, które 
często i chętnie zaglądają w te strony  
– tereny wymarzone na wyprawy piesze, 
rowerowe i kajakowe.
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