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GNIEWOSZÓW

ZWOLA

POLESIE

JANOWIEC 

KAZIMIERZ DOLNY

PUŁAWY

„SLADAMI HISTORII”

IX POWIATOWY 
RAJD 
ROWEROWY 



TRASA

Długość trasy: 70km

Stopień trudności: trasa średnia

1. GNIEWOSZÓW-START

IX Powiatowy Rajd Rowerowy rozpoczynamy w Gniewoszowie, na placu przy Bibliotece 

Publicznej Gminy Gniewoszów, przy ul. Konopnickiej 19. Podczas rajdu jesteśmy zobowiązani do 

przestrzegania regulaminu rajdu, przepisów prawa o ruchu drogowym oraz zasad bezpieczeństwa. Przed 

nami 70-kilometrowa trasa, dlatego starajmy się równomiernie rozkładać siły i nie forsujmy zbytnio 

organizmu.

IX           POWIATOWY 
           RAJD ROWEROWY 

„SLADAMI HISTORII”



Spotykamy się w miejscu startu, gdzie znajduje się biuro rajdu, w którym musimy się 

zarejestrować. Biuro czynne jest od godz. 8.00 do godz. 8.20.  Po zarejestrowaniu się, przywitaniu 

uczestników przez Organizatora, krótkim omówieniu trasy i rozgrzewce, punktualnie o godz. 8.30 

wyjeżdżamy w drogę. Planowany czas całego Rajdu to ponad 8 godzin jazdy, zwiedzania, wypoczynku 

i podziwiania wyjątkowych walorów krajobrazowych powiatu kozienickiego, powiatu zwoleńskiego 

i powiatu puławskiego.

Zachowując szczególną ostrożność wyjeżdżamy z placu przy Bibliotece w lewo, rozpoczynamy 

drogę szlakiem rodzin Boguskich i Skłodowskich, wyznaczonym  i oznakowanym przez Gminę 

Gniewoszów. Jadąc cały czas prosto drogą powiatową 1743W , po przejechaniu 6 km docieramy do Zwoli. 

2. ZWOLA – Szlak rodzin Boguskich 

i Skłodowskich

W Zwoli przy świetlicy wiejskiej 

ustawiona została tablica,  z której 

dowiadujemy się , że w 1871 roku wieś Zwolę 

za 19000 rubli zakupił Władysław Boguski 

herbu Topór, a jej współwłaścicielem został 

Władysław Skłodowski, czyli ojciec polskiej 

noblistki Marii Skłodowskiej-Curie. W związku 

z tym, że ojciec Marii był współwłaścicielem majątku – ta chętnie przyjeżdżała do Zwoli, do swojego 

wuja. Po krótkiej chwili wyruszamy dalej - jadąc cały czas tą samą drogą wyjeżdżamy z powiatu 

kozienickiego i za chwilę jesteśmy już w powiecie zwoleńskim. Na skrzyżowaniu w Chechłach skręcamy 

w lewo na czarny szlak rowerowy – przejeżdżamy przez Helenów – kolejnym punktem docelowym 

będzie cmentarz żołnierzy niemieckich na Polesiu – zlokalizowany już na terenie województwa 

lubelskiego.

3. POLESIE – Cmentarz żołnierzy niemieckich

Na tym zadbanym i uporządkowanym 

cmentarzu, utworzonym w latach 1996-2000 przez 

Ludowy Niemiecki Związek Opieki nad Grobami 



Wojennymi, spoczywają niemieccy żołnierze polegli na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Jest to 

jedyny na terenie województwa lubelskiego cmentarz żołnierzy niemieckich, ale przywożone są tu także 

szczątki żołnierzy odnalezionych na Mazowszu. Teren cmentarza to aż 3 ha, w oczy rzuca się 

charakterystyczne rozmieszczenie krzyży – w grupach po trzy. W centralnym miejscu na tablicach 

widnieją nazwiska oraz daty urodzenia i śmierci zidentyfikowanych żołnierzy.

Spod cmentarza wyjeżdżamy w prawo – kierując się na północ przejeżdżamy około 1 km, po 

czym skręcamy w prawo i polną drogą dojeżdżamy do miejscowości Teodorów. Tu skręcamy w prawo na 

drogę asfaltową. Dojeżdżamy do miejscowości Polesie, gdzie tuż przed starą kaplicą skręcamy w lewo 

w drogę szutrową. Czeka nas 3-kilometrowa droga wśród urokliwych pól i lasów. Po dojechaniu do Szkoły 

w Leokadiowie skręcamy w lewo. Jedziemy do Smogorzowa, a następnie Anielina. Tereny te słyną 

z dużych upraw truskawek. Po przejechaniu 22 km od startu znajdziemy się przy skrzyżowaniu 

z niezwykle ruchliwą drogą krajową nr 12. Jednak nie musimy jej przekraczać. Wybierzemy dużo 

bezpieczniejszą i mniej ruchliwą drogę biegnącą równolegle do DK12. Skręcamy zatem w lewo tuż przed 

skrzyżowaniem. Ulicą jedziemy aż do wiaduktu nad drogą krajową. Jedziemy wiaduktem, po czym drogą 

polną jedziemy do Zarzecza. Po prawej stronie mijać będziemy kaplicę. Drogą lokalną jedziemy do 

Kochanowa. Tu na piaszczystym skrzyżowaniu dróg leśnych – skręcamy w lewo. Czerwonym szlakiem 

rowerowym dojeżdżamy do Tomaszowa, następnie przez Trzcianki – niedaleko parku tematycznego 

„Magiczne Ogrody” wjeżdżamy do Oblasów, które podobnie jak Janowiec, do którego zmierzamy, niegdyś 

należały do powiatu kozienickiego. O tym, jak terytorialnie zmieniał się powiat kozienicki uczestnicy 

rajdu przeczytać mogą w publikacji „Powiat Kozienicki subiektywnie… 1999-2018”, która ukazała się 

w 2018 roku, a którą każdy z rajdowiczów otrzyma jako upominek na zakończenie rajdu.



4. JANOWIEC – Zamek, rynek, 

kościół pw. św. Stanisława i św. 

M a ł g o r z a t y,  p r z y s t a ń  

promowa.

W Janowcu czeka nas 

chwila odpoczynku. Pozwolimy 

sobie na podziwianie widoku 

z góry zamkowej. Zamek 

w Janowcu wybudowany został 

na początku XVI wieku, ale 

jego rozbudowa trwała aż do wieku XVIII. Swoją siedzibę miały tu rody Firlejów, Tarłów oraz 

Lubomirskich. Aktualnie w Muzeum znajdującym się w zamku, w salach na parterze zgromadzone zostały 

eksponaty poświęcone zarówno przeszłości zamku, jak i samej historii obiektu i kolejnych właścicieli. 

Niezwykle atrakcyjnie wyglądają charakterystyczne wielopoziomowe krużganki oraz pasiaste mury 

zamkowe. Turyści zachwycają się także widokiem, jaki rozpościera się z ruin zamku na dolinę Wisły.

Będąc w Janowcu nie sposób nie przejechać na Rynek uliczką brukową, nadającą niezwykły 

klimat zamkowej miejscowości. Warto zatrzymać się przy kościele pw. św. Stanisława i św. Małgorzaty. 

Parafia erygowana została już przed 1325 rokiem. Drewniany kościółek stał tu już w roku 1326,  

natomiast murowany wzniesiony został około roku 1350  przez biskupa krakowskiego Bodzanta. W 1535 
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roku wzniesiona została kolejna świątynia ufundowana przez Piotra Firleja. Niedługo potem, bo 

w 1559 roku, gdy Firlejowie zmienili wyznanie na  ewangelicko-reformowalne – janowiecki kościół stał 

się zborem kalwińskim. Dopiero po 40 latach świątynia została przywrócona katolikom. Pod koniec 

XVI wieku kościół przebudowano i ponownie erygowano. Na początku I wojny światowej część kościoła 

spłonęła. Obecna świątynia wybudowana jest z białego kamienia wapiennego  i cegły, w stylu 

późnorenesansowym z pozostałościami gotyckimi. Warto zwrócić uwagę na znajdujący się w świątyni  

pomnik nagrobny Andrzeja Firleja i jego małżonki Barbary ze Szreńskich, który w XVI wieku wykonał 

nadworny artysta Stefana Batorego Santi Gucci.

Spod świątyni wąskimi uliczkami Janowca wyruszamy na przystań promową, przeprawimy się 

na drugą stronę Wisły. Od Kazimierza Dolnego dzieli nas już tylko 3 km. W tym turystycznym miasteczku 

spędzimy więcej czasu, by zapoznać się z jego historią i walorami.

5. KAZIMIERZ DOLNY – Rynek, Wąwóz Korzeniowy

Gdy już będziemy po drugiej stronie Wisły, ulicą 

Krakowską – dojedziemy aż do urokliwego Rynku 

w Kazimierzu Dolnym. To niezwykłe miasteczko 

przyciąga swoim klimatem. To co go wyróżnia to 

charakterystyczna architektura. Kazimierz był 

miasteczkiem leżącym niegdyś na szlaku 

handlowym biegnącym z Małopolski nad Bałtyk. 



Od wieku XVI do XVIII trwały zatem złote czasy kupców dla tego miasteczka. Dziś na Rynku podziwiać 

możemy szereg kamienic renesansowych. Niezwykły widok na całe miasto zobaczyć możemy z trzech 

miejsc: Góry Trzech Krzyży, Baszty i ruin Zamku, wzniesionego przez Kazimierza Wielkiego. Będąc 

w Kazimierzu wybierzemy się także do pięknego wąwozu „Korzeniowy Dół”. Z wysokich pionowych ścian 

wystają korzenie tworzące różne kształty. 

Po dłuższym czasie spędzonym w Kazimierzu Dolnym wyruszamy w dalszą trasę. Nabraliśmy sił, więc 

kolejnym przystankiem będą dopiero Puławy. Z Kazimierza wyjeżdżamy aleją Kazimierza Wielkiego, 

następnie ul. Kazimierską i Puławską docieramy do Bochotnicy. Pamiętajmy, żeby zachować szczególną 

ostrożność i stosować się do przepisów prawa o ruchu drogowym. W Bochotnicy zjeżdżamy w lewo 

w drogę lokalną, przejeżdżamy przez rzeczkę Bystrą. Czeka nas około 12 km ciągłej jazdy wzdłuż 

wiślanego wału. Będziemy mieli okazję do podziwiania z roweru nadwiślańskiej flory i fauny oraz 

urokliwych krajobrazów.

6. PUŁAWY – Marina, Pomnik w porcie

Gdy dojedziemy do puławskiej Mariny – 

zatrzymamy się tu na chwilę, by się posilić 

i nabrać sił do dalszej jazdy. Puławy to miasto 



z bardzo ciekawą historią. Na początku XVII wieku 

były osadą handlowo-rybacką.W drugiej połowie 

XVII wieku  Stanisław Herakliusz Lubomirski, 

marszałek wielki koronny, wzniósł na wiślanej 

skarpie  pałac obronny, zaprojektowany przez 

Tylmana z Gameren. Od XVIII wieku Puławy  stały 

się własnością rodziny Sieniawskich. W czasie 

wojny północnej osada została spalona, jej 

odbudową zajęła się Elżbieta Sieniawska wraz 

z córką Zofia – żoną Augusta Czartoryskiego. 

W ten sposób Puławy trafiły w ręce rodu 

Czartoryskich. To właśnie Czartoryscy sprawili, 

że Puławy stały się ważnym i liczącym się 

ośrodkiem nie tylko życia politycznego, ale 

przede wszystkim kulturalnego. Dzięki księżnej Izabeli Czartoryskiej w Puławach wybudowane zostały 

Świątynia Sybilli, Dom Gotycki, Brama Rzymska, a także Kaplica wzorowana na rzymskim Panteonie.

 W 1845 roku Puławy zmieniły nazwę na Nową Aleksandrię, jednak już po odzyskaniu przez Polskę 

niepodległości w 1918 roku wrócono do starej nazwy.

Na terenie Mariny w Puławach zlokalizowany jest pomnik upamiętniający ofiary egzekucji na wale 

wiślanym. 17 stycznia 1944 roku barbarzyńscy hitlerowcy rozstrzelali w tym miejscu 35 Polaków. W tym 

roku  obchodzimy 75 rocznicę tego tragicznego wydarzenia.

Po chwili odpoczynku 

kierujemy się na stary 

m o s t  i m .  I g n a c e g o  

Mośc i ck iego,  k tórego  

historia sięga roku 1934. 

W czasie działań wojennych 

z o s t a ł  c z ę ś c i o w o  

zniszczony, jednak  w roku 

1949 podjęto decyzję o jego 



odbudowie. Most posiada charakterystyczny wygląd,  

jest siedmioprzęsłowy, w większości o konstrukcji 

stalowej kratownicowej. Przejeżdżamy na drugą stronę 

Wisły, tuż za mostem skręcamy w prawo. Do mety 

pozostało już tylko około 15 km. 10 km tej trasy 

pokonamy jadąc drogą lokalną wzdłuż wiślanego wału. 

Mijamy Jaroszyn, Łękę i Opatkowice. W Podmieściu 

skręcamy w lewo kierując się do Wysokiego Koła. 

Z oddali będziemy widzieć piękną bryłę Sanktuarium 

NMP Królowej Różańca Świętego, w którym znajduje się 

łaskami słynący obraz Matki Boskiej Wysokolskiej. Po dojechaniu do drogi wojewódzkiej nr 738 

skręcamy w prawo. Pamiętajmy, by zachować szczególną ostrożność ze względu na duże natężenie ruchu. 

Przez Regów Nowy dojeżdżamy do Gniewoszowa. Tuż za marketem Dino skręcamy w lewo w wąską 

uliczkę, którą dotrzemy do placu przy Bibliotece, na którym zlokalizowana jest nasza META. Tu odbędzie 

się oficjalne podsumowanie Rajdu. Możemy się posilić, odpocząć i wymienić wrażeniami. Przejechaliśmy 

70 km! 

7. GNIEWOSZÓW – META
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