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Długość trasy: 70km    Stopień trudności: trasa średnia

1. KOZIENICE-START

Jubileuszową X edycję Powiatowego Rajdu 

Rowerowego rozpoczynamy w Kozienicach, na 

parkingu za budynkiem Starostwa Powiatowego 

w Kozienicach, przy ul. Kochanowskiego 15. 

Podczas rajdu jesteśmy zobowiązani do 

przestrzegania regulaminu rajdu, przepisów 

prawa o ruchu drogowym oraz zasad 

bezpieczeństwa. Przed nami niespełna 70-

kilometrowa trasa, dlatego starajmy się 

równomiernie rozkładać siły i nie forsujmy 

zbytnio organizmu.

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 oraz powiatu radomskiego.



Zachowując szczególną ostrożność wyjeżdżamy 

z parkingu w lewo, jedziemy czarnym szlakiem rowerowym 

w kierunku Aleksandrówki, dojeżdżamy do ulicy Królewskiej, 

skręcamy w prawo, podążając ciągiem pieszo-rowerowym do 

Stanisławic. Po przejechaniu 4,5 km zatrzymujemy się przy wjeździe 

do wsi, gdzie po prawej stronie znajdziemy wyjątkową kapliczkę 

„Choicę”.

2. STANISŁAWICE – CHOICA

„Choica” przez ponad dwa wieki była drzewem pożegnalnym 

ustawionym przy wjeździe do wsi, zostawiano przy nim pasyjki 

i modlitwy za zmarłego. Po chwili ruszamy dalej, jadąc 

 przemierzymy wzdłuż całe Stanisławice – tzw. 

wieś ulicówkę, gdzie zabudowania w głównej mierze położone są 

wzdłuż jednej długiej ulicy. Za Stanisławicami, na skrzyżowaniu przy 

głazie z płytą oznaczającymi szlak 31 Pułku Strzelców Kaniowskich 

skręcamy w lewo, jedziemy niebieskim szlakiem rowerowym aż do 

skrzyżowania przy Rezerwacie Zagożdżon. 

3. REZERWAT ZAGOŻDŻON

Rezerwat „Zagożdżon” to najstarszy rezerwat w Puszczy 

Kozienickiej. Utworzony został w 1962 roku i zajmuje powierzchnię 

zielonym 

szlakiem rowerowym



ponad 65 hektarów. Przedmiotem ochrony są tutaj przede wszystkim zbiorowiska leśne: bór mieszany 

z udziałem jodły oraz grąd subkontynentalny. Różnowiekowe drzewostany sięgają nawet 190 lat! Na 

terenie Rezerwatu znajduje się okazały dąb „Zygmunt August” będący Pomnikiem Przyrody.

Skręcamy w prawo,  dojeżdżamy do szkółki leśnej w Przejeździe, a tuż 

obok znajdziemy kaplicę św. Jana Gwalberta.

4. PRZEJAZD – KAPLICA ŚW. JANA GWALBERTA

Kaplica świętego Jana Gwalberta ufundowana została przez 

leśników. Ale czy wiecie kim był Jan Gwalbert? Urodził się 

w X wieku n.e. we Florencji. Kiedy zabito jego brata 

postanowił się zemścić, jednak pod wpływem błagań 

mordercy przebaczył mu, odmienił swoje życie i założył 

wspólnotę benedyktynów, gdzie poświęcił się kontemplacji, 

modlitwie i sadzeniu lasów. Dlatego też został patronem 

leśników.

Jedziemy dalej , będziemy 

przejeżdżać przez mostek na rzece Żała – z którym wiąże się 

ciekawa legenda.

5. DIABELSKI MOST  

I CYGAŃSKA BRYCZKA

Legenda głosi, że w miejscu, gdzie 

teraz leży malowniczy staw stał 

drewniany mostek, pod którym 

diabeł zakopał ogromny skarb. 

W pilnowaniu skarbu pomagały mu 

czarownice, które w noc świętojańską 

urządzały sabaty doglądając cennego 

kwiatu paproci. Pewnego dnia Jaśko  

oszukał czarownice i diabła pijąc 

z nimi gorzałkę. Gdy ich całkiem upił 

zerwał kwiat paproci i nagle ujrzał 
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skarby ukryte pod mostem. Gdy jednak chciał na mostek wbiec przewrócił się, a mostek się 

zawalił. Obudził się wtedy diabeł i wtrącił Jaśka do piekła.

Po wysłuchaniu legendy jedziemy dalej, po przejechaniu kilkuset metrów skręcamy w prawo, w leśną 

ścieżkę. Pamiętajmy, by jechać za przewodnikami, gdyż w tym miejscu ścieżki leśne są nieoznaczone. 

Docieramy do kolejnego ciekawego miejsca na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego, czyli tzw. 

„Cygańskiej Bryczki”.

Mimo dosyć zarośniętych ścieżek biegnących wokół głazu narzutowego – widać, że miejsce wokół niego 

jest wydeptane, tak więc z pewnością chętnie odwiedzane jest przez poszukujących ciekawostek 

aktywnych turystów. Ale skąd wzięła się nazwa głazu? To kolejna niezwykła legenda. Pewnej nocy 

w świetle księżyca cygan z taboru zauważył trzech mężczyzn pchających lasem ciężki  wóz. 

Zaproponował im pomoc, w taborze zostali ugoszczeni jedzeniem, mogli również bezpiecznie 

przenocować. Przy gorzałce posłowie zaczęli się przechwalać, że wielkie bogactwa królowi wiozą. Rano 

po cichu chcieli uciec z taboru, jednak skrzypienie bryczki obudziło starą cygankę. Ta zaczęła pluć pod 

nogi młodzikom i mówić, że tylko zły człowiek po cichu jak złodziej towarzyszy opuszcza. Posłowie 

uciekać zaczęli, wnet  w kamień wraz z bryczką się zamienili. Pod owym głazem „Cygańską Bryczką” 

zwanym, cyganie z lasu prawdopodobnie przeklęty skarb zakopali. Podobno w noc pełni księżyca, gdy 

uszy dobrze się nadstawi – usłyszeć można przy głazie ciche rżenie koni. 

Teraz musimy wrócić do drogi, którą biegnie . Jadąc nim, po lewej stronie 

zobaczymy niezwykłe miejsce z figurą Świętego Franciszka.

pod nim 

czerwony szlak rowerowy
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6. FIGURA ŚW. FRANCISZKA

To zadbane miejsce z pewnością często 

gości zarówno turystów rowerowych, jak 

i osoby miejscowe, przychodzące 

zostawiać u stóp Franciszka swoje 

modlitwy, ale także i dary. Widać bowiem 

wokół figury świętego monety, różańce 

i inne drobne kosztowności.

Ruszamy dalej. Tuż przed zjazdem 

z 

zatrzymamy się na chwilę przy kapliczce 

kolejnej świętej – tym razem św. Tekli. 

7. KAPLICZKA ŚWIĘTEJ TEKLI

Miejsce to wiąże się z ciekawą, acz tragiczną historią, sięgającą początków XIX wieku.  Pewnego dnia 

przez Puszczę w kierunku Jedlni jechał handlarz drobiu. W drodze został napadnięty, obrabowany 

i zamordowany przez dwóch mężczyzn. Kury, 

które wiózł rozbiegły się po lesie – dlatego też to 

miejsce od tego czasu nazywano „Kurnikiem”. 

W miejscu morderstwa rodzina zmarłego 

umieściła w dziupli figurkę św. Tekli. Obok 

wspomnianej sosny okoliczni mieszkańcy 

usypywali kupki chrustu. Mówiło się bowiem, że 

to jedyna mogiła zamordowanego handlarza. Dziś 

w miejscu tym stoi nowa figura świętej Tekli, a tuż 

obok niej tablica informacyjna.

Z  skręcamy 

w lewo i przez wsie Stoki i Jaroszki docieramy 

do  Poświę tnego  i  p ięknego  kośc io ła  

pw. św. Mikołaja.

czerwonego szlaku rowerowego
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8. POŚWIĘTNE/JEDLNIA – KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MIKOŁAJA

Jak możemy przeczytać na stronie internetowej diecezji radomskiej: Kościół murowany został 

zbudowany z fundacji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1790 r. Był to obiekt klasycystyczny na 

planie krzyża greckiego zwieńczony kopułą. W latach 1898–1901 świątynia została przebudowana. Stała 

się obiektem trójnawowym z czerwonej cegły w stylu neorenesansowym. Autorem tego projektu był arch. 

Stefan Szyller. Świątynia była dedykowana w 1903 r. przez bp. Stefana Zwierowicza.

Wyruszając z kościoła zachowajmy szczególną ostrożność – znajduje się on bowiem przy niezwykle 

ruchliwej drodze wojewódzkiej prowadzącej z Kozienic do Radomia. Dla bezpieczeństwa przekroczmy tę 

drogę prowadząc rowery.

Z Jedlni podążamy w stronę Pionek. W Sokołach tuż przed przejazdem kolejowym skręcamy w lewo, gdzie 

leśnymi ścieżkami prowadził nas będzie czarny szlak rowerowy.

Po wyjechaniu z niezwykle urokliwych leśnych ścieżek kierujemy się na południe, po  kilku kilometrach 

niedawno wyremontowaną drogą z szerokim pasem dla ruchu pieszo-rowerowego, dotrzemy do stawu 

górnego w Pionkach.



9. PIONKI – STAW GÓRNY, POMNIK GLORIA VICTIS

Krajobraz nad stawem w Pionkach należy do niezwykle urokliwych: pływające molo, sporty wodne, 

przy brzegu. Wszystko to sprawia, że mieszkańcy i turyści chętnie spędzają tu wolny czas.

Stąd jedziemy w kierunku północnym. Jeszcze zanim przekroczymy przejazd kolejowy, zatrzymamy się 

na chwilę przy Pomniku Gloria Victis. Zielonym szlakiem rowerowym docieramy do czarnego. Jedziemy 

tak zwaną „czarną drogą”. Na 49 kilometrze zatrzymujemy się na chwilkę w Rezerwacie „Brzeźniczka”.

10. REZERWAT „BRZEŹNICZKA”

Rezerwat Brzeźniczka utworzony został w 1980 r. i ma powierzchnię ponad 120 ha. Obejmuje fragment 

doliny rzeki Zagożdżonki, jej dopływu Brzeźniczki  i niewielkiego strumienia Studziennik. W Rezerwacie 

dostrzec możemy stare modrzewie w wieku około 160 lat. Z Rezerwatu czarny szlak rowerowy 

poprowadzi nas dalej do polany przy kolejnym Rezerwacie, który słynie z pewnej legendy o źródle miłości.

11. REZERWAT „ŹRÓDŁO KRÓLEWSKIE”

kaczki 



Na polanie znajdują się liczne wiaty, ławki i miejsca, gdzie można bezpiecznie odpocząć i rozpalić ognisko. 

Sam Rezerwat „Źródło Królewskie” utworzony został w 2000 roku. W zwiedzaniu ścieżki dydaktycznej 

w Rezerwacie pomagają liczne tablice i pomosty, po których możemy poruszać się nad bagiennym 

terenem, podziwiając niezwykle urokliwe krajobrazy. Utworzony został w celu zachowania bagiennych 

siedlisk w dolinie Zagożdżonki. Uwagę zwracają piękne liczne źródła. Jedno z nich, zwane jest źródłem 

miłości. Według legendy pijąc z niego wodę, usuwamy wszelkie przeszkody w miłości.

Do mety pozostało już tylko 10 kilometrów. Z Rezerwatu „Źródło Królewskie” 

 jedziemy leśnymi ścieżkami do Kociołek, stąd przez Babią Górę aż do Kozienic. 

Przejechaliśmy niespełna 70 km! 

12. KOZIENICE – META

zielonym szlakiem 

rowerowym
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