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Praca w ramach projektu CEO „Zgodnie z Naturą”

WSTĘP
Wszyscy jesteśmy turystami! Pragniemy zwiedzać co raz
to nowe miejsca, poznawać atrakcyjne zakątki kraju
i świata. Uwielbiamy podróżować, szukając pięknych
krajobrazów, wspaniałych zabytków, czy też miejsc
uprawiania „błogiego lenistwa”. Wydajemy fortuny, żeby
tylko zobaczyć, dotknąć, zachwycić się, poznać coś,
o czym
głośno
w przewodnikach
turystycznych,
reklamach, czy opowieściach znajomych. I dobrze! Skoro
mamy teraz takie możliwości (czas, pieniądze, środki
transportu, strefę Schengen), to przecież jest wręcz
naszym
obowiązkiem
poznawanie
światowego
dziedzictwa
przyrodniczego
i kulturowego.
Takie
zwiedzanie to jednak poważne przedsięwzięcie
wymagające
wielu
zabiegów
i przygotowań.
A co z turystyką „na co dzień”, bez dużych nakładów
finansowych czy też poważnych działań logistycznych?
Czasami patrząc daleko „w świat” nie dostrzegamy tego,
co jest wokół nas, na dotknięcie ręki. Zabiegani, zajęci
codziennymi sprawami, często nie mamy czasu, aby
zachwycić się rzeczami, które przecież dobrze znamy,
obcujemy z nimi na co dzień. Tymczasem i w najbliższej
okolicy są miejsca, które posiadają swoją historię,
niezauważalne na pierwszy rzut oka piękno, kryją
w sobie śmieszne lub dramatyczne opowieści, związane
są z określonymi postaciami (czasami dobrze nam
znanymi).
Uczniowie makowskiego gimnazjum w ramach zajęć
turystycznych wędrowali po makowskiej gminie i „odkryli”
na nowo wiele takich miejsc. I wpadli na pomysł, aby
podzielić się tymi spostrzeżeniami z mieszkańcami
naszej gminy. Jednocześnie chcą przekazać swoje
„odkrycia” zapalonej (w cale nie tak małej) grupie
turystów rowerowych lub uprawiających „nordic walking”.
Być może w czasie swoich wycieczek skorzystają
z naszego mini – przewodnika i zachwycą się na nowo
malowniczą trasą, pięknym lasem, czy też ciekawym
historycznie obiektem. Nie chcemy tutaj omawiać
znanych wszystkim, trochę „oklepanych” atrakcji
turystycznych, jak chociażby piękny, historyczny las
zwierzyniecki. My chadzaliśmy „własnymi ścieżkami”
i to właśnie o nich opowiada niniejszy przewodnik.
Opisane trasy „wytyczone” zostały przez uczniów
podczas wspomnianych wyżej zajęć turystycznych
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i w zasadzie nie pokrywają się z ogólnie dostępnymi
szlakami turystycznymi. Oczywiście nie musicie Państwo
trzymać się kurczowo przedstawionych w przewodniku
szlaków, dostosowując
trasy swoich wędrówek
do własnych potrzeb i możliwości. Pragnęlibyśmy jedynie
zwrócić Waszą uwagę na ciekawe (naszym zdaniem)
miejsca znajdujące się na trasach. W naszym
przewodniku znajdują się opisy różnych obiektów
przyrodniczych, sakralnych, technicznych itp. Informacje
te zawierają ciekawostki, fakty historyczne, ale czasami
także miejscowe podania, niestworzone opowieści,
czasami wręcz śmieszne i niedorzeczne. Staraliśmy się
w miarę dokładnie opisać poszczególne trasy, gdyż nie
są one w rzeczywistości zupełnie oznakowane –
w lasach przecież nie ma drogowskazów przy ścieżkach,
czy mało uczęszczanych drogach. Dołączyliśmy także
mapki, żebyście Państwo nie pobłądzili. A... zresztą
nawet, jak zgubicie drogę to już będzie nowa przygoda,
podczas której być może sami dokonacie kolejnego
odkrycia.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury i…
zapraszamy na turystyczne szlaki naszej pięknej
makowskiej gminy.
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TRASA 1
MAKÓW – KRĘŻCE – MAKÓW
Długość – ok. 8 km. Trasa piesza lub rowerowa,
na odcinku
„leśnym”
–
trudno
przejezdna
dla rowerów.
Przebieg trasy: od kościoła ulicą Kasztanową i dalej
w stronę Krężc. W Krężcach za kapliczką po prawej
stronie skręcamy w ulicę Źródlaną i zmierzamy drogą
gruntową w stronę Godzianowa. Tuż za niewielkim
wzniesieniem porośniętym sosnowym lasem kierujemy
się w prawą stronę (lekko z ukosa) na drogę śródleśną
w stronę Płyćwi. Docieramy do dawnej żwirowni,
a następnie skręcamy z ukosa w prawo (piaszczysta
droga na granicy starego i młodego lasu). Po ok. 20 m
skręcamy w prawo, w śródleśną wąską drogę. Na końcu
tej drogi kierujemy się w lewo i docieramy do traktu
łączącego Godzianów i Maków. Następnie skręcamy
w prawo i dochodzimy do ulicy Górskiej w Makowie, aż
do przystanku kolejowego i dalej wzdłuż torów
kolejowych gruntową drogą do mostu. Przechodzimy pod
mostem i docieramy do ulicy Przemysłowej.
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Kościół p.w. Świętego Wojciecha
Kapliczka Świętego Rocha
Kolej Warszawsko – Wiedeńska
Las w Makowie „Na Górach”
„Gudowka” – wzgórze, którego… nie ma.
Malowniczy tunel pośród drzew
Stacja PKP Maków
Ulica Przemysłowa w Makowie

5

Przystanek 1: Kościół p.w. Świętego Wojciecha
Nasza parafialna świątynia została pobudowana w roku
1774 na miejsce drewnianego kościoła spalonego przez
Szwedów. Budowla jest w stylu barokowym. Co ciekawe,
jej wygląd miał być nieco
inny.
Pierwotnie
kościół
miał
być
zwieńczony dwiema
wieżami (tak, jak
w Głuchowie),
jednakże w trakcie
budowy zginął jej
wykonawca i dlatego
postawiono
tylko
jedną wieżę. Kościół
jest z osiemnastego
wieku, jednakże dużo
wcześniej
istniały
budowle drewniane.
Pierwszy
kościół
drewniany
istniał
w Makowie
już
w XIII wieku. W roku 1654
z fundacji
arcybiskupa,
prymasa
Andrzeja
Leszczyńskiego pobudowano drugi również drewniany,
modrzewiowy. Sama parafia istnieje przynajmniej
od 1446 roku (poświadczenie w dokumentach). Kościół
wraz z wsią położony był w kasztelanii łowickiej,
w dobrach
należących
do
Arcybiskupstwa
Gnieźnieńskiego.
Teren
cmentarza
kościelnego
to olbrzymi starodrzew z pięknymi pomnikami przyrody.
Duże zasługi dla gruntownego remontu i pełnej
restauracji kościoła położył ks. Prałat Henryk Klizner,
który dokonał w roku 1957 elektryfikacji kościoła, plebanii
i domu parafialnego. Za czasów, kiedy proboszczem był
ksiądz Brunon Dąbrowski kościół pokryto miedzianą
blachą. Wiele prac rewitalizacyjnych wykonano
za kadencji obecnego proboszcza – księdza prałata
Stanisława Ciąpały. Budowlę odwodniono i osuszono,
wokół założono kostkę i posadzono krzewy ozdobne.
Wewnątrz
wymieniono
posadzkę,
zamontowano
ogrzewanie olejowe (także na plebanii), pięknego
wyglądu nabrały ołtarz i prezbiterium, a bryła kościoła
jest efektownie oświetlona po zmroku.
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Przystanek 2: Kapliczka Świętego Rocha
W 1814 roku w Makowie panowała epidemia cholery.
Zmarłych grzebano na wzgórzu za wsią, przy drodze
do Krężc. Podobno jeszcze w XX wieku miejscowi rolnicy
wyorywali kości pochowanych w tym miejscu ofiar
strasznej choroby. Aby uczcić pamięć zmarłych,
postawiono drewnianą kapliczkę Św. Rocha.

Figurka świętego jest nieco młodsza i pochodzi z lat
trzydziestych XX wieku. Dlaczego właśnie Święty Roch?
Otóż w Kościele katolickim jest on patronem chroniącym
od zarazy. Co ciekawe,
na terenie
naszej
gminy,
w kościele
w Pszczonowie
znajduje się obraz
Św. Rocha. Widać
więc,
że
jego
wstawiennictwo było
bardzo
potrzebne
naszym przodkom...
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Przystanek 3: Kolej Warszawsko – Wiedeńska
Najstarsza linia kolejowa na ziemiach Królestwa
Polskiego i druga w Imperium Rosyjskim. Pierwszy
odcinek wybudowano w 1845 roku. Koszt wybudowania
kolei oszacowano na 21 mln ówczesnych złotych.
Długość całej trasy wynosiła 328 km, wliczając w to
odcinek ze Skierniewic do Łowicza. Budowa Kolei
Warszawsko - Wiedeńskiej, nie licząc przerwy
w budowie między listopadem 1841 a majem 1844,
trwała 5 lat i 8 miesięcy. Ciekawostką jest fakt, że kolej
szerokim łukiem omija las zwierzyniecki, który w tych
czasach należał do carów rosyjskich i był miejscem
polowań. Podobno pierwotnie trasa Kolei miała
przebiegać przez Jeżów, a nie Maków i Lipce, jednakże
nie zgodził się na to ówczesny właściciel dóbr ziemskich
wokół Jeżowa. Linia dawnej Kolei WarszawskoWiedeńskiej funkcjonuje do dziś i obsługuje połączenia
na trasie między Warszawą a Katowicami, nosząc dumną
nazwę „linii kolejowej nr 1”.
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Przystanek 4: Las w Makowie „Na Górach”
Jesteśmy
na malowniczej
ścieżce
śródleśnej.
Las
tutaj
młody,
drzewa
jeszcze
cienkie
i niewysokie.
Starsi
mieszkańcy
być może pamiętają, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu
znajdowalibyśmy się na drodze przez pola i las z Krężc
do Płyćwi. Ze względu na nierentowność upraw (gleby
niskiej klasy) pola te zostały przez mieszkańców
zalesione. Tylko nieliczni rolnicy uprawiają jeszcze
ziemię, dlatego las „przeplata się” tutaj z polami.
Naturalny drzewostan stanowią brzozy i sosny (mające
małe wymagania glebowe), jednakże wśród nasadzeń
pojawiają się także modrzewie i dęby. Runo leśne jest
ubogie – jedynie trawy i porosty. Jednak mieszkańcy
najbardziej są zadowoleni z bogactwa grzybów, wśród
których spotkamy głównie koźlaki, borowiki i maślaki.
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Przystanek 5: „Gudowka” – wzgórze, którego…
nie ma
W pewnym momencie droga z Krężc do Płyćwi jakby się
urywa dochodząc do starego lasu „Na Górach”.
Skręcając nieco w lewo dotrzemy do olbrzymiej niecki
porośniętej głównie sosnami i osikami.

Znajdujemy się na terenie dawnej żwirowni. Wyrobisko
jest szerokie na około 50 m i długie na 150 m, a jego
głębokość wynosi w niektórych miejscach prawie 10 m.
Jeszcze 40 lat temu było tam leśne wzgórze zwane przez
mieszkańców
„Gudowką”.
Jednakże
na
skutek
intensywnej eksploatacji żwiru, tego wzgórza…już
nie ma. Wiele domów w Makowie i okolicach
zbudowanych jest na piachu pochodzącym z Gudowki.
W południowej części żwirowni znajdował się najwyższy
punkt Makowa i całej gminy (181,6 m n.p.m.) zwieńczony
drewnianą konstrukcją - „Obserwatorem”, który uległ
zniszczeniu w latach siedemdziesiątych ubiegłego
stulecia.
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Przystanek 6: Malowniczy tunel pośród drzew
Kierując się ze żwirowni na północ znów znajdziemy się
w „młodym” lesie porastającym niedawne jeszcze pola
uprawne. Wejdziemy w niezwykle malowniczy tunel
pośród młodych sosen, brzóz, modrzewi i dębów.

Naprawdę …widok zapierający dech w piersiach. Jakże
przyjemnie spacerować tutaj latem delektując się
przyjemnym cieniem i chłodem, jesienią, gdy drzewa
liściaste mienią się wszystkimi odcieniami czerwieni,
pomarańczy i brązu. Albo zimą, gdy z sosen zwisają
czapy śniegu lub skrzą się igiełki szadzi.
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Przystanek 7: Stacja PKP Maków
W lesie dojdziemy do drogi Maków – Godzianów
(najkrótsze połączenie pomiędzy tymi miejscowościami),
a po wyjściu z lasu - do ulicy Górskiej. Droga zaprowadzi
nas do przystanku kolejowego w Makowie.
Pomimo,
że kolej
Warszawsko –
Wiedeńska
istnieje od końca
XIX wieku,
to przystanek
w Makowie
został
otwarty
dopiero w 1947
roku. Przedtem
mieszkańcy
chcąc pojechać
pociągiem
do Warszawy,
Łodzi
czy
Skierniewic
musieli się udać
na
stację
do Skierniewic
lub
Płyćwi.
Ciekawostką
jest, że w dniu
uroczystego
otwarcia po raz
pierwszy
wystąpiła
publicznie nasza
orkiestra
dęta.
W roku
2017
będziemy, więc obchodzić 70 – lecie przystanku PKP
oraz orkiestry dętej z Makowa.

70
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Przystanek 8: Ulica Przemysłowa w Makowie
Nazwa ulicy nie jest przypadkowa, gdyż pod koniec
XX wieku na terenie ówczesnego GS – u znajdowały się
zakłady przemysłu spożywczego – najpierw Wytwórnia
Wód Gazowanych i Rozlewnia Piwa, a później
przetwórstwa owoców. Obecnie w budynkach po tych
zakładach ma swoją
siedzibę
firma
„Rock
Metal
Shop”
zajmująca się
dystrybucją
gadżetów
związanych
z muzyką
rockową.
Na
ulicy
Przemysłowej
znajdują
się budynki Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowie,
która w roku 2017 będzie obchodzić jubileusz 100 –
lecia! Obecnie w remizie odbywają się głównie wesela
oraz inne uroczystości rodzinne, jednakże jeszcze
w latach 90 ubiegłego stulecia było to centrum
kulturalnego życia Makowa. Organizowano tam różnego
rodzaju akademie, uroczystości jubileuszowe różnych
organizacji i instytucji, wiejskie potańcówki zwane
„zabawami”, dyskoteki, czy seanse kina objazdowego.
To w strażnicy OSP „rodził się” Makowski Karnawał,
a w czasach, gdy nie było w Makowie sali gimnastycznej
rozgrywała tutaj swoje mecze w tenisa stołowego
drużyna Macovii.
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TRASA 2
WOLA MAKOWSKA
Długość – ok. 8 km. Trasa rowerowa lub piesza,
na niektórych piaszczystych odcinkach przy lesie
może być trudna do przejechania rowerem.
Przebieg trasy: Na końcu dzielnicy Wola Makowska
„Ławki” przechodzimy przez mostek na Zwierzynce
do Woli Makowskiej „Zwierzyniecka”. Kierujemy się
w lewo i docieramy do skrzyżowania dróg. Skręcamy
w lewo,
w stronę
mostu
i
szkoły,
następnie
na skrzyżowaniu przed szkołą w prawo. Docieramy
do skrzyżowania w Woli Makowskiej – Piaskach, dalej
prosto traktem w stronę Jacochowa (droga gruntowa).
Około 200 m za mostkiem na Ruczaju, w lesie skręcamy
w lewo, w drogę pomiędzy starym i młodym lasem.
Po przebyciu około 1 km ponownie w lewo, w kierunku
Woli Makowskiej. Po około 600 m, skręcamy w prawo
i docieramy do skrzyżowania dróg w pobliżu linii
energetycznej. Kierujemy się w lewo, w drogę graniczną
pomiędzy Wolą Makowską a Makowem – Kolonia, którą
docieramy do zbiorników retencyjnych (po lewej stronie).
Wracamy na drogę „graniczną”, skręcamy w lewo
i mijając z lewej FUNGIS docieramy do drogi Wola
Makowska – Maków. Przecinamy skrzyżowanie. Około
250 m dalej droga skręca w lewo. Wśród pól i łąk
docieramy do Woli Makowskiej Ławek (mijając po lewej
stronie olszynowy zagajnik).
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Rzeka Zwierzynka (Pisia)
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Zbiorniki retencyjne - nasza „Kraina jezior”
Zakład FUNGIS
„Kacapski rów” - Uwaga straszy!?
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Przystanek 1: Rzeka Zwierzynka (Pisia)
Znajdujemy się na kładce przerzuconej przez rzeczkę
o nazwie… no właśnie. W początkowym biegu to Pisia,
po przepłynięciu przez las zwierzyniecki zmienia nazwę
na Zwierzynka, natomiast pod Łowiczem zwana jest
Zwierzyńcem. Płynąc przez naszą gminę ma dwie
pierwsze nazwy. Nam bardziej podoba się Zwierzynka,
dlatego tak ją będziemy tytułować. Rzeka ma swoje
źródła w gminie Lice Reymontowskie, pod Drzewcami.
To najdłuższa rzeka w naszej gminie - ma długość około
35 km, a kończy swój bieg w Łowiczu uchodząc
do Bzury. Płynie sobie leniwym nurtem, gdzieniegdzie
tworząc niewielkie rozlewiska (jak choćby tutaj, w Woli
Makowskiej), a jej brzegi na całej niemalże długości
porośnięte są malowniczymi, olszowymi zaroślami.
Jeszcze w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych
ubiegłego stulecia Zwierzynka była prawdziwym
ściekiem, „zasilanym” systematycznie przez mleczarnię
w Godzianowie. Aktualnie woda jest w miarę czysta
(co potwierdziły badania naszych uczniów), pojawiły się
w niej nawet ryby.
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Przystanek 2: Jesionowa aleja
Po obu stronach drogi od szkoły do Woli Makowskiej –
Piaski rosną wiązy tworząc piękny „tunel”. Szczególnie
malowniczy wiosną i latem, gdy jest zielono oraz
w czasie jesiennych przebarwień liści. Dziś takie widoki
spotykamy co raz rzadziej, gdyż ze względu
na bezpieczeństwo kierowców duże drzewa przy drogach
wycina się. Na szczęście czasami możemy spotkać takie
alejowe „perełki” jak tu, w Woli Makowskiej.
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Przystanek 3: Trakt
Przedłużeniem „jesionowej alei” jest trakt, gruntowa
droga łącząca Wolę Makowską z Jacochowem.
Początkowy odcinek przebiega pośród brzóz i osik, dalej
już tylko przez wolskie pola w stronę lasu.

Jest to fragment powiatowej drogi E 1304 ze Skierniewic
do Łyszkowic. Co ciekawe jest to najkrótsza i najprostsza
trasa łącząca wspomniane miejscowości. Na początku
XXI wieku próbowano przeforsować wniosek o położeniu
na całej długości drogi asfaltu i uczynieniu z niej
głównego
połączenia
pomiędzy
Skierniewicami
a Łyszkowicami,
szczególnie
w kontekście
drogi
dojazdowej do projektowanej wówczas autostrady A2.
Pomysł ten nie zyskał jednak aprobaty władz wyższego
szczebla i nie udało się go wprowadzić w życie. Może to
i dobrze, bo mieszkańcy Woli Makowskiej mieliby „rzekę”
samochodów mknących przez ich wieś, a poza tym trakt
straciłby swój niepowtarzalny, urokliwy charakter.

18

Przystanek 4: Las „wolski”

To jeden z większych kompleksów leśnych w naszej
gminie, oddzielający Słomków i Jacochów od Woli
Makowskiej i Sielc Lewych. Ze względu na ubogie,
piaszczyste gleby drzewostan stanowią głównie sosna
i brzoza, z domieszką osiki na obrzeżach. W runie
leśnym spotkamy mchy, porosty i wrzosy tworzące
w czasie kwitnienia piękne liliowe kobierce. Prawdziwym
bogactwem są grzyby, które latem i jesienią przyciągają
rzesze
grzybiarzy.
Jak
wynika
z
badań
przeprowadzonych przez naszych uczniów w ubiegłym
roku, powietrze tutaj jest stosunkowo czyste, o czym
świadczy m.in. obecność niektórych gatunków porostów.
Niestety, zdarzają się także dzikie wysypiska śmieci,
położone głównie wzdłuż dróg i ścieżek.
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Przystanek 5: Zbiorniki retencyjne - nasza „Kraina
jezior”
Zbiorniki
retencyjne
znajdują
się
pomiędzy
zabudowaniami Woli Makowskiej a lasem na tzw.
Pogorzelach. Wcześniej były tu podmokłe łąki
i pastwiska. Przez Pogorzele przepływa niewielki strumyk
– Ruczaj. To właśnie jego wody oraz podmokły teren
wykorzystano do utworzenia zbiorników. Są to 3 okazałe
stawy o łącznej powierzchni prawie 2 hektarów. Pierwsze
dwa wykopano w roku 1995, trzeci – największy w roku
2011. Stawy te są obecnie zarybione i stanowią raj
dla miejscowych wędkarzy. To także wspaniałe miejsce
na relaks i odpoczynek na łonie natury. Szkoda tylko, że
latem nie można się tutaj ochłodzić zażywając kąpieli...
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Przystanek 6: Zakład FUNGIS
Na wolskich polach pomiędzy wsią a lasem uwagę
przyciągają rozległe zabudowania wokół których
zgromadzono potężne sterty słomy.
To FUNGIS – największy zakład produkcyjny w naszej
gminie.

Firma zajmuje się produkcją podłoża do uprawy
pieczarek II i III fazy w kostkach i luzem. Oferuje grzybnie
polskie i zagraniczne. FUNGIS został założony
w 1991 roku przez pana Włodzimierza Jabłońskiego.
Obecnie pracuje tutaj około 100 osób. Firma na stałe
wrosła w krajobraz okolicy, aktywnie włączając się
w życie społeczne, kulturalne i charytatywne. Podejmuje
także działania mające na celu poprawę infrastruktury
komunikacyjnej naszej gminy. FUNGIS jest sponsorem
klubu tenisowego UKS Maków, szkół z terenu gminy
(SP w Woli Makowskiej oraz gimnazjum), czy też
ochotniczych straży pożarnych. Wspiera również lokalne
wydarzenia kulturalne, jakimi są Makowski Karnawał
czy Makowska Majówka.
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Przystanek 7: „Kacapski rów” - Uwaga straszy!?
W pobliżu granicy pomiędzy Makowem – Kolonią a Wolą
Makowską znajduje się rów melioracyjny, zwany przez
mieszkańców „Kacapskim”. Obecnie mocno zarośnięty
krzewami i trawą sprawia wrażenie zaniedbanego i mało
atrakcyjnego przekopu biegnącego przez pola pomiędzy
wsiami.

Związana jest z nim jednak pewna niestworzona,
a jednocześnie chyba zabawna historia. Otóż według
podań mieszkańców w „Kacapskim rowie” coś straszy!
Podobno jakiś zabity, czy pochowany w tej okolicy
człowiek, a ściślej jego zbłąkana, czy potępiona dusza.
Szczególnie wśród młodych mieszkańców ta opowieść
wywoływała dreszczyk emocji i nocą bali się oni tędy
przejeżdżać. A już najbardziej młode dziewczyny
wracające po nocach z wiejskich zabaw... Fakt, że
miejsce to nie wygląda jakoś szczególnie przyjaźnie,
zwłaszcza po zmroku, ale jest to tylko wytwór wybujałej
fantazji poszukiwaczy tanich sensacji. Być może tym
niestworzonym „straszydłem” było jakieś zwierzę, albo...
podchmielony gość, który postanowił, po mocno
zakrapianej imprezce, odpocząć sobie w przytulnych
zaroślach.
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TRASA 3
MAKÓW KOLONIA – SŁOMKÓW – MAKÓW –
ŚWIĘTE
Długość – ok. 8 km. Trasa rowerowa lub piesza,
na niektórych odcinkach w lesie może być trudna
do przejechania rowerem. Fragment trasy z Makowa
do Słomkowa – ruchliwą drogą powiatową
Skierniewice – Łyszkowice.
Przebieg trasy: Osada myśliwych mieści się za wsią
Maków – Kolonia (ul. Wiosenna 108). Od osady
kierujemy się polną drogą na północ w kierunku Fungisu.
Na końcu drogi skręcamy w lewo, w drogę graniczną
pomiędzy Makowem – Kolonią a Wolą Makowską.
Na skrzyżowaniu dróg – w lewo w kierunku lasu, dalej
skrajem lasu docieramy do skrzyżowania w Słomkowie.
Następnie skręcamy w lewo, w ulicę Za Górą, później,
na następnym
skrzyżowaniu
ponownie
w lewo
(ul. Olszynki). Po ok. 200 m skręcamy w prawo, w ulicę
Nad Strugą. Następnie docieramy do drogi łączącej
Maków ze Słomkowem (tzw. droga Kościelna). Skręcamy
w lewo, w stronę Makowa, a następnie po przebyciu
ok. 300 m, w prawo, w ulicę Okrężną. Droga zaprowadzi
nas do stawów pod Mysią Górą w Słomkowie.
Obchodzimy stawy z lewej strony i ścieżką nad brzegiem
stawu kierujemy się do lasu. Następnie docieramy
do dzielnicy Maków Kapkas i skręcamy w prawo, aby
dotrzeć do drogi powiatowej Skierniewice – Łyszkowice.
Kierujemy się w prawo, w kierunku Słomkowa. Mijamy
Bażantarnię z lewej strony. Po dotarciu do skrzyżowania
w Słomkowie skręcamy w lewo przez Bażantarnię,
do Świętych Lasek – Kolonia. Następnie skręcamy
w prawo, w drogę Maków – Święte i docieramy do mostu
na Uchance.
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Przystanek 1: Osada myśliwych
Na końcu ulicy Wiosennej znajduje się osada myśliwska
Koła Łowieckiego „Bażantarnia”. Położony za ostatnią
posesją Makowa – Kolonii teren jest wkomponowany
w niewielki lasek. Tutaj
kończą
się
polowania,
odbywają
się
spotkania
myśliwych
i sympatyków
łowiectwa.
To wspaniałe
miejsce
do zrobienia
ogniska,
czy odpoczynku w trakcie wędrówki. Znajdziemy tam
także tablice poglądowe na temat lasu oraz myślistwa.
Uczniowie naszego gimnazjum często korzystają
z gościny Osady (zakończenie pieszych rajdów,
spotkania integracyjne uczniów klas pierwszych oraz
ogniska klasowe). Jest to możliwe dzięki temu,
że szkolne koło LOP – u aktywnie współpracuje
z miejscowym kołem łowieckim dokarmiając zwierzynę
zimą, czy też montując budki lęgowe dla ptaków.
W planie mamy także pomoc przy zadrzewianiu. Idea
istnienia kół łowieckich ma na celu nie tylko
przeprowadzanie polowań i pojedynczych odstrzałów
zwierząt. To przede wszystkim dbałość o zachowanie
równowagi w stanie zwierzyny na terenie podległym
danemu kołu. Myśliwi dokarmiają zwierzęta, zwalczają
kłusownictwo, pozyskują zwierzynę, przestrzegają
okresów ochronnych, dokonują nowych nasadzeń lasów.
To ścisła współpraca z jednostkami samorządu
terytorialnego oraz nadleśnictwami. Koło Łowieckie
nr 25 „Bażantarnia” w Makowie istnieje od roku 2004.
Powstało w wyniku podziału koła nr 2 „Zwierzyniec”
w Skierniewicach. Teren łowiecki koła to głównie gmina
Maków oraz fragmenty gmin Skierniewice, Godzianów
i Lipce Reymontowskie. Obecnie „Bażantarnia” liczy
około 30 członków. Najczęściej poluje się na dziki,
bażanty, lisy, czasem sarny. Słynne, najbardziej
spektakularne łowy w ciągu roku to Hubertus i polowanie
wigilijne.
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Przystanek 2: Zakład KONSMET
Przy ulicy Nad Strugą w Słomkowie naszą uwagę
przyciągają rozległe zabudowania z urządzeniami
dźwigowymi, suwnicami.

To firma KONSMET. Powstała w 1978 roku.
Założycielem i pierwszym właścicielem KONSMETU był
Wiesław Gałązka. Obecnie zakład należy do jego syna –
Pawła. Firma zajmuje się wyrobem konstrukcji
metalowych (stąd jej nazwa), głównie na potrzeby
przemysłu,
handlu
i budownictwa.
Aktualnie
w KONSMECIE pracuje około 50 osób. Firma jest jedną
z największych w naszej gminie.
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Przystanek 3: Mysia Góra i „Tarasowe” stawy
Ulica

Okrężna

doprowadzi

nas do najwyższego
wzniesienia Słomkowa –
Mysiej
Góry
(162 m.n.p.m.).

To
fragment
potężnego
wału
morenowego
ciągnącego
się
od Słomkowa
przez
Święte
do Płyćwi. Był on
mocno
eksploatowany
przez
Prusaków i Rosjan na przełomie XIX i XX wieku (głównie
na potrzeby militarne). Wzniesienie to jest ulubionym
miejscem zabaw dzieci, szczególnie w czasie śnieżnych
zim. Dodatkową atrakcją Mysiej Góry są stawy, położone
tarasowo na jej północnym stoku. Porastające
na brzegach trzciny oraz olszowe zarośla w pobliżu
dodają im malowniczości.
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Przystanek 4: Kapkas – bajkowa osada
Kapkas to jedna z najpiękniejszych i najmniej znanych
dzielnic Makowa. Położony w uroczej dolince jest
niewidoczny z głównych szlaków komunikacyjnych, jakby
schowany przed światem. Kiedy wyjdziemy ścieżką
z lasu (od strony Mysiej Góry) otwiera się przed nami
iście bajkowy krajobraz – malownicza dolina wśród lasów
i zarośli, gospodarskie osady „przycupnięte” u podnóża
wzniesienia,

bielone drzewa wzdłuż drogi.

Taki widok przynosi na myśl… osadę hobbitów z „Władcy
pierścieni”. To naprawdę warto zobaczyć!
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Przystanek 5: Domek myśliwego
Na skraju Bażantarni, tuż przy drodze powiatowej
Skierniewice – Łyszkowice znajduje się śliczny budynek.

To
strażnicówka
pobudowana
w
XIX
wieku.
Zamieszkiwali ją strażnicy pilnujący lasu. Bażantarnia
bowiem wraz ze Zwierzyńcem należała najpierw
do biskupów gnieźnieńskich, a od XIX wieku stała się
własnością carów rosyjskich. Co najmniej od XVIII wieku
odbywały się tutaj reprezentacyjne polowania. Las ten
wraz z omawianymi zabudowaniami wykorzystywano
do hodowli bażantów. Ptaki te są wdzięcznym obiektem
polowań, ze względu na piękne upierzenie i smaczne
mięso,
które
mogło
zaspokoić
wielkopańskie
podniebienia. Niektóre osobniki sprowadzano podobno
aż z Węgier. Po wojnie budynek należał do Nadleśnictwa
Skierniewice, obecnie jest własnością prywatną.
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Przystanek 6: Uroczysko Bażantarnia
Jeden z dwóch rezerwatów
przyrody w naszej gminie.
Bażantarnia
ma
powierzchnię 44, 52 ha,
została utworzona 1982 r.
Głównym
celem
założenia rezerwatu była
ochrona
i zachowanie
fragmentów
grądu,
dąbrowy świetlistej, olsu
i łęgu
jesionowoolszowego.
Jednym
z walorów
krajobrazu
Uroczyska jest 47 sztuk
dębów
szypułkowych.
Drzewa w Bażantarni liczą
nawet do 300 lat. Las ten ma naprawdę bogatą historię.
Od około XVIII w. był terenem łowieckim arcybiskupów
gnieźnieńskich, a w XIX w. - carów rosyjskich.
Zagłębienia terenu wypełnia woda, a drzewa, krzewy,
turzyce i inne rośliny rosną na kępach. Podmokłe,
bagienne tereny z bujną roślinnością dodają temu
miejscu aury grozy i tajemniczości, ale też mają swoisty
urok.
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Przystanek 7: Rzeka Uchanka

Druga
co do długości
rzeczka
w naszej gminie
(około 30 km).
Ma bardzo
wiele
wspólnego z omówioną
w trasie 2 Zwierzynką – wypływa z gminy Lipce
Reymontowskie (w Woli Drzewieckiej), kończy swój bieg
wpływając do Bzury pod Łowiczem i... prawie tak samo
jak Zwierzynka wygląda. Toczy swoje wody pośród pól
i łąk tworząc malowniczą dolinkę, a jej brzegi porastają
kępy olszyn. Piękno Uchanki możemy podziwiać z kilku
mostków w Świętem, Słomkowie i Jacochowie.
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DO ZOBACZENIA
NA TRASIE!

Przewodnik wykonali uczniowie Gimnazjum Świętego.
Wojciecha
w
Makowie:
Karolina
Błędowska,
Julia Kapera, Jakub Meszka, Kamil Niedbała,
Wiktoria Smolarek, Kamila Stępniak, Joanna Wójt,
Aleksandra
Zarębska,
Jakub
Zarębski,
Maciej Zarębski pod opieką nauczyciela biologii
Piotra Gradowskiego.
Opracowanie
graficzne
Grażyna Kowalska.
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