
Przebieg tras szlaków rowerowych - Grabów nad Pilicą 

 

Kolor Przebieg trasy 

 

Leśniczówka (nieopodal skrzyżowania dróg biegnących do Maguszewa, 

Kępy Niemojewskiej, Warki, Grabowa nad Pilicą) 

Pomnik po wschodniej stronie drogi Grabów nad Pilicą-Warka 

Szlak przebiega wokół leśnych oddziałów 39,38, 37, 36, 35 

Pomnik po wschodniej stronie drogi Grabów nad Pilicą-Warka 

Leśniczówka (nieopodal skrzyżowania dróg biegnących do Maguszewa, 

Kępy Niemojewskiej, Warki, Grabowa nad Pilicą) 

 

 

Leśniczówka (nieopodal skrzyżowania dróg biegnących do Maguszewa, 

Kępy Niemojewskiej, Warki, Grabowa nad Pilicą) 

Droga asfaltowa w biegnąca do Kępy Niemojewskiej 

Szlak przebiega prostopadle przez linię kolejową 

Kępa Niemojewska 

Budy Grzegorzewskie 

Domki letniskowe 

Skraj oddziałów 73, 75, 77 

Na rogu oddziały 77 szlak skręca na S-E 

Trasa wzdłuż oddz. 77, 76, 70, 66 

Przejazd kolejowy 

Droga prowadząca w kierunku N-W 

Grabów nad Pilicą 

Jeleniów 

Małęczyn 

Na skrzyżowaniu dróg prowadzących od miejscowości Małęczyn, 

Broncin, Wyborów szlak skręca w kierunku N-W biegnąc nieutwardzona 

drogą do lasu 

Grabów Zaleśny 

Leśniczówka (nieopodal skrzyżowania dróg biegnących do Maguszewa, 

Kępy Niemojewskiej, Warki, Grabowa nad Pilicą) 

 

 

Leśniczówka (nieopodal skrzyżowania dróg biegnących do Maguszewa, 

Kępy Niemojewskiej, Warki, Grabowa nad Pilicą) 

Szlak przebiega nieopodal wierzy obserwacyjnej (przeciwpożarowej) 

Następnie pomiędzy oddziałami 33 i 34 

Poczym skręca w kierunki N-W prowadząc do drogi asfaltowej biegnącej 

do Kępy Niemojewskiej 

Szlak przebiega prostopadle przez linię kolejową a następnie po 30 m 

sktęca w kierunku S i prowadzi leśną drogą biegnącą wzdłuż torów 

kolejowych 

Na wysokości Stacji kolejowej „Grabów nad Pilicą” przebiega dalej tą 

sama drogą w kierunku S 

Droga utwardzona na której szlak skręca w E kierunku przechodząc po 

około 50 m przez tory kolejowe poczym skręca na N 

W tym kierunku przebiega do Stacji kolejowej „Grabów nad Pilicą” po 

czym za stacją przebiega granicą oddz. 58 

Za oddz. 58 skręca na S-E 

Po 100 m skręca w kierunku N-E przebiegając wzdłuż oddziałów 54, 53, 

50, 41 

Na granicy oddziałów 41 i 33 skręca na N-W 



 Leśniczówka (nieopodal skrzyżowania dróg biegnących do Maguszewa, 

Kępy Niemojewskiej, Warki, Grabowa nad Pilicą) 

 

 

Leśniczówka (nieopodal skrzyżowania dróg biegnących do Maguszewa, 

Kępy Niemojewskiej, Warki, Grabowa nad Pilicą) 

Szlak przebiega nieopodal wierzy obserwacyjnej (przeciwpożarowej) 

Następnie pomiędzy oddziałami 33 i 34 

Poczym skręca w kierunki N-W prowadząc w kierunku do drogi 

asfaltowej biegnącej do Kępy Niemojewskiej 

Przed drogą asfaltową ok. 50 m skręca na S-W 

Przebiega granicą oddz. 42 prowadząc na S wzdłuż oddziału 51 

położonego w sąsiedztwie linii kolejowej 

Po przejechaniu ok. 1 km wzdłuż torów kolejowych skręca na E a 

następnie po przejechaniu 100m skręca na S i przebiega pod linią 

energetyczną 

Po ok. 500 m na skrzyżowaniu dróg leśnych znajdujących się przy 

młodniku skręca na S-E przebiegając pomiędzy oddz. 54 i 58 

 Po 100 m skręca w kierunku N-E przebiegając wzdłuż oddziałów 54, 53, 

50, 41 

Na granicy oddziałów 41 i 33 skręca na N-W 

 Leśniczówka (nieopodal skrzyżowania dróg biegnących do Maguszewa, 

Kępy Niemojewskiej, Warki, Grabowa nad Pilicą) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


