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Słowo wstępne

Powiatowe Rajdy Rowerowe „Śladami Historii” Wydział Promocji i Kultury 
Starostwa Powiatowego w Kozienicach zaczął organizować już w 2011 roku. 
Wtedy Starostą był mój poprzednik, śp. Janusz Stąpór. 

Mimo że ja mogłem oglądać dopiero dwie edycje Rajdu jako Starosta, to już te dwa rajdy przekonały mnie, jak ważne 
jest popularyzowanie wśród naszych mieszkańców nie tylko turystyki rowerowej, ale i wiedzy o naszej małej ojczyźnie. 
Wielu z nas jest bowiem nieświadomych, jak wiele miejsc pamięci narodowej rozsianych jest na terenie naszego powiatu, 
ile zapierających dech w piersiach krajobrazów możemy obejrzeć zarówno w Puszczach Kozienickiej i Stromieckiej, jak  
i w Dolinie Środkowej Wisły. 

Patrząc na naszych Rajdowiczów, uświadomiłem sobie, że organizacja Powiatowych Rajdów Rowerowych „Śladami Historii” 
jest strzałem w dziesiątkę. Warunki pogodowe często nie rozpieszczały. Deszcz – raz słabszy, raz silniejszy, siekł w twarze, 
ale na żadnej z nich nie dostrzegłem zniechęcenia, znużenia czy zdenerwowania. Wręcz przeciwnie – każdy z Was był 
zmotywowany i uśmiechnięty. 

Wyrażam nadzieję, że publikacja, którą oddajemy w Państwa ręce, stanie się dla wszystkich motywacją do bliższego po-
znania miejsc, w których mieszkamy. Być może, kierując się wyznaczonymi przez nas trasami, odnajdziecie jeszcze wiele 
innych ciekawych, godnych odwiedzenia miejsc, a podróże te w waszych sercach i głowach pozostawią same przyjemne 
wspomnienia.

Na rowerze może jeździć każdy. Zarówno starszy, jak i młodszy: dzieci, uczniowie, osoby pracujące i emeryci. Ten przewodnik 
jest dla Was! Mam nadzieję, że okaże się pomocny w codziennych wyprawach rowerowych.

Zapraszam do lektury i przejażdżki po pełnym atrakcji i przesiąkniętym historią powiecie kozienickim!

Z pozdrowieniami, 

Andrzej Jung 
Starosta Powiatu Kozienickiego

O tym... jak to się zaczęło.

Wszystko zaczęło się siedem lat temu, w 2011 roku. Któregoś popołudnia wspólnie z mężem przeglądaliśmy zdjęcia z naszych 
rowerowych wypraw po całym kraju i nie tylko. Piękne krajobrazy, zabytki, które zwiedziliśmy i ta zapamiętana wyjątkowa 
atmosfera, sprawiły, że zaczęłam zastanawiać się nad zorganizowaniem rajdu rowerowego po powiecie kozienickim. 

Szybko znalazłam w kierowanym przez siebie wydziale sympatyków tego przedsięwzięcia, a ówczesny Starosta śp. Janusz 
Stąpór zaakceptował ten projekt z entuzjazmem. Na początku kwietnia we czwórkę, tj. Wojtek (mąż), Ewa, Krzysztof i ja 
(pracownicy Wydziału Promocji i Kultury tutejszego Starostwa) wyjechaliśmy na wyznaczoną wcześniej przez nas trasę, 
na której zaznaczyliśmy miejsca pamięci, zabytki, miejsca postoju. Przemierzyliśmy trasę, określając czas przejazdu do 
strategicznych jej punktów, a potem przygotowaliśmy folder z opisem i zdjęciami oraz regulamin rajdu.

I Powiatowy Rajd Rowerowy „Śladami Historii” odbył się już 22 maja 2011 roku. 60-kilometrową trasę przy pięknej pogo-
dzie przejechało 60 osób, a duże zainteresowanie i zadowolenie Rajdowiczów sprawiło, że stał się on imprezą cykliczną, 
organizowaną w maju każdego roku. I tak, podczas 7 rajdów, które odbyły się w latach 2011-2017, przejechaliśmy łącznie 
530 km tras przebiegających przez niemal wszystkie zakątki powiatu kozienickiego, zahaczając również o powiat radomski, 
zwoleński i grójecki. W rajdach uczestniczyły łącznie 182 osoby, nie tylko z naszego powiatu, a większość z nich była z nami 
kilkakrotnie. Uczestnicy rajdu to głównie osoby pełnoletnie, chociaż zdarzyło się, że był z nami nawet 4-latek podziwiający 
otoczenie z siodełka na rowerze taty. Najstarszy uczestnik liczył sobie 75 lat. 

Oczywiście mamy partnerów, którzy bardzo chętnie włączają się w organizację naszego przedsięwzięcia. Dodać należy, 
że Nadleśnictwo Kozienice z siedzibą w Pionkach specjalnie na potrzeby Rajdowiczów wykonało mostek na Zagożdżonce, 
istniejący do dnia dzisiejszego. Kozienicki Park Krajobrazowy co roku podczas rajdu organizuje konkursy z nagrodami. 
Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach  zabezpiecza trasę rajdu, Centrum Ubezpieczeń i Usług Finansowych funduje 
polisę dla uczestników, a Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych przygotowuje miłe niespodzianki na 
trasach rajdu. Klub Aktywnej Kobiety FOREMKA przeprowadza przed rajdem rozgrzewkę, a wiele innych firm i urzędów 
funduje nagrody i poczęstunek, za co serdecznie dziękujemy.

Starostwo Powiatowe dba natomiast, żeby przed każdym rajdem uczestnicy otrzymali mapki z wyznaczoną trasą, a na 
zakończenie medal lub specjalny znaczek rajdowy i folder z opisem miejsc, o historii których  opowiada Krzysztof – histo-
ryk, regionalista. Tak naprawdę to wszyscy pracownicy Wydziału mają swój udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu 
rajdu. Danuta dba o listę obecności, Eliza o poczęstunki na postojach, Edyta o zdjęcia, Monika od 5 lat wyznacza trasę   
i dba o grupę podczas rajdu, a Andrzej realizuje materiał filmowy dostępny na stronie internetowej powiatu  
www.kozienicepowiat.pl w zakładce Media – TV „Nasz Powiat”.

Zebrane w ciągu 7 lat materiały, zdjęcia robione podczas rekonesansów i rajdów posłużyły do wydania tego właśnie prze-
wodnika  „Śladami historii... Rowerem po powiecie kozienickim”.

Mam nadzieję, że u wszystkich uczestników naszych dotychczasowych niecodziennych wypraw ożyją miłe wspomnienia, 
a innych z Państwa publikacja ta zachęci do odwiedzenia i zwiedzenia naszego pięknego, jakże urozmaiconego terenu, 
gdzie zetkniecie się z przyrodą, zabytkami, miejscami pamięci i dotrzecie do niezwykłych, wyjątkowych miejsc. Może i Wy 
znajdziecie złoty kamień lub staniecie w najwyższym punkcie powiatu? 

Do zobaczenia na kolejnym rajdzie!

Lucyna Domańska-Stankiewicz
Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury
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STRATEGICZNE PUNKTY TRASY I

1. Kozienice – START – parking przy Sta-
rostwie Powiatowym (0 km, 0:00)

2. Stanisławice – „Choica” (4 km, 0:15)

3. Koniec trasy utwardzonej (9 km, 0:20)

4. Cmentarz wojenny „Augustów I” 
1914/1915 (16,6 km, 1:00)

5. Mostek na Zagożdżonce (22 km, 1:30)

6. Januszno – przejazd kolejowy  
(25,5 km, 1:45)

7. Laski – głaz w miejscu stacjonowania  
w 1914 r. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
(27 km, 2:00)

8. Brzustów – w okolicy najwyższy punkt 
powiatu kozienickiego, pomnik pole-
głych w dn. 22-26.10.1914 r. Legionistów 
J. Piłsudskiego, pomnik B. Dróżdża, 
„Mała Golgota” (31 km, 2:10)

9. Żytkowice – Mauzoleum Legionistów  
I Brygady poległych w 1914 r. pod 
Laskami i Anielinem (35 km, 2:30)

10. Bóbek – Cmentarz wojenny z czasów  
I Wojny Światowej (figura św. Francisz-
ka z Asyżu) (43 km, 2:50)

11. Rezerwat Brzeźniczka (47 km, 3:00)

12. Rezerwat „Królewskie Źródła”  
(49 km, 3:20)

13. Stanisławice – „Cholerna Góra”  
(56 km, 3:40)

14. Kozienice – META (60 km, 3:55)

KOZIENICE – 0,00 km, 0:00 
Wyruszamy z Kozienic, z parkingu przy ul. Jana Kocha-
nowskiego. 

Miasto to ma niezwykle bogatą i długą historię. Jego po-
czątki sięgają przełomu XII i XIII wieku. Tu łowy urządzali 
Jagiellonowie, tu też 1 stycznia 1467 roku urodził się przyszły 
król Polski Zygmunt I Stary, na pamiątkę czego w 1518 roku 
wybudowana została kolumna Zygmunta – pierwszy świecki 
pomnik w Polsce, na której wzorowano się przy budowie 

warszawskiej kolumny Zygmunta. Kozienice prawa miejskie 
uzyskały w 1549 roku. Pod koniec XVI wieku Kozienice pod 
względem liczby budynków przewyższały Radom. Przed 
najazdem wojsk szwedzkich na Polskę miasto liczyło prawie 
1400 mieszkańców. Prawdziwy rozkwit Kozienic nastąpił 
za panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, 

który otoczył miasto szczególną opieką. Za jego sprawą 
miasto zostało odbudowane po wielkim pożarze, wtedy 
też powstał okazały Zespół Pałacowo-Parkowy. 

Jedziemy czarnym szlakiem rowerowym w kierunku Alek-
sandrówki, dojeżdżamy do ulicy Królewskiej, skręcamy  
w prawo podążając do Stanisławic. Po przejechaniu 4 km 
zatrzymujemy się przy niespotykanej w Polsce kapliczce 
w formie pomnika – „choicy”.

STANISŁAWICE – „CHOICA” – 4,00 km, 0:15
Przez ponad dwa wieki 
było to drzewo poże-
gnalne ustawione przy 
drodze wyjazdowej do 
Kozienic. Drzewo rosło  
w tym miejscu od czasów 
założenia wsi. Jako że 
najbliższym cmentarzem 
parafialnym był zawsze 
(i jest dotychczas) dla 
mieszkańców Stanisła-
wic cmentarz w Kozieni-
cach, to każdy kondukt 
żałobny przechodząc 
obok sosny stojącej na 
skraju wsi, zatrzymywał 
się na chwilę, by zmarły 
mógł pożegnać się ze 
swoją wsią. Przy „choicy” 
zostawiano modlitwy, 

TRASA I 

KOZIENICE – STANISŁAWICE – AUGUSTÓW – JANUSZNO – LASKI – BRZUSTÓW – ŻYTKOWICE – BÓBEK 
– REZERWAT BRZEŹNICZKA – REZERWAT „KRÓLEWSKIE ŹRÓDŁA” – STANISŁAWICE – KOZIENICE

Kolumna Zygmunta w Kozienicach – pierwszy świecki pomnik w Polsce

DŁUGOŚĆ

60 km
CZAS

3:55 h
STOPIEŃ TRUDNOŚCI OZNAKOWANIE

W ZNACZNEJ MIERZE 
ZNAKOWANE SZLAKI ROWEROWE: 
CZARNY, NIEBIESKI, CZERWONY, 
ZIELONY ORAZ PIESZE: CZARNY  
I NIEBIESKI

5
Pomnik „Choica” w Stanisławicach
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Czas jazdy nie uwzglednia postojow w poszczegolnych punktach trasy



Brzustów – „Mała Golgota”

przeprawiamy się przez tory. Za linią kolejową pozostawiamy 
niebieski szlak i polną drogą jedziemy na wprost do wsi 
Laski, wyjeżdżamy na szosę, skręcamy w lewo. Nieopodal 
jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego.

LASKI – 27,00 km, 2:00
Głaz w miejscu stacjonowania w 1914 r. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego
Na terenie, gdzie usytuowana jest obecnie szkoła, mie-
ściła się kwatera, sztab dowództwa I Brygady Legionów 
Polskich, skąd dowodził brygadier Józef Piłsudski podczas 
bitwy pod Anielinem-Laskami. Co ciekawe, sama bitwa 
pod Anielinem-Laskami nazywana bywa również bitwą 
trzech marszałków, ponieważ udział w niej brali przyszli 
Marszałkowie Polski: Józef Piłsudski, Edward Rydz-Śmigły 
i Michał Rola-Żymierski.

Jedziemy dalej, za Laskami skręcamy 
w prawo, kieruje nas kierunkowskaz 
na Anielin. Znów jesteśmy w powie-
cie kozienickim. Dojeżdżamy do 
niebieskiego szlaku rowerowego, 
przejeżdżamy przez wieś Anielin, 
kierujemy się na Brzustów, gdzie 

czeka na nas kilka atrakcji: punkt pomiarowy usytuowany 
w najwyższym miejscu powiatu kozienickiego (185,6 m 
n.p.m.), okazała kapliczka przydrożna z kamienia polnego 
„Mała Golgota”, pomnik poległych podczas bitwy pod 
Laskami Legionistów Polskich oraz pomnik partyzancki 
upamiętniający Benedykta Dróżdża.

BRZUSTÓW – 31,00 km, 2:10
Najwyższy punkt powiatu kozienickiego, pomnik 
poległych w dn. 22-26.10.1914 r. Legionistów 
Józefa Piłsudskiego, pomnik Benedykta Dróżdża, 
„Mała Golgota” 
Za Anielinem, przy skrzyżowaniu tras, znajdujemy się  
w najdalej wysuniętym na południe punkcie naszej trasy. 
Pokonaliśmy ponad 30 km, czyli połowę dystansu. Punkt 
pomiarowy oraz pomnik Legionistów usytuowane są na 
piaszczystych wzgórzach, porośniętych drobnymi, poskrę-
canymi sosnami. Musimy się wspiąć na wzgórza piechotą. 

pasyjki za zmarłego.  
W 1997 roku, 31 sierpnia, 
w miejscu, gdzie rosła 
stara sosna, ustawiony 
został wyjątkowy po-
mnik – pień drzewa wraz 
z pasyjką umiejscowioną 
w naturalnej bliźnie po 
konarze.

Nasza trasa prowadzi 
dalej szosą przez wieś 
ulicówkę Stanisławice, 
której nazwa pochodzi 
od imienia założyciela 
wsi, ostatniego króla 
Polski Stanisława Au-
gusta Poniatowskiego. 
Na dystansie 10 km trasy 
kończy się droga asfal-
towa, dojeżdżamy do 

skrzyżowania z trasą dawnej kolejki wąskotorowej, dawnego 
Traktu Królewskiego. Skręcamy w lewo. Niebieskim szlakiem 
rowerowym docieramy do węzła szlaków rowerowych po 
Puszczy Kozienickiej, który graniczy z Rezerwatem Przyrody 
„Zagożdżon”. Teraz znajdujemy się już niedaleko Pionek, 
w powiecie radomskim. Na skrzyżowaniu kierujemy się 
na wschód, kolejnym punktem jest cmentarz wojenny 
„Augustów I” 1914-1915.

CMENTARZ WOJENNY „AUGUSTÓW I” 
1914-1915 – 16,5 km, 1:00

Na cmentarzu pochodzącym z 1918 r. pochowani są żoł-
nierze armii rosyjskiej i austro-węgierskiej, w tym Polacy 
m.in. z: 56 Pułku Piechoty „Jacki” z Wadowic i 57 Pułku 
Piechoty „Mokre Bąki” z Tarnowa. Na cmentarzu wojennym 
„Augustów I” spoczywa około 400 poległych w dniach 20-
-26 października 1914 r. podczas tzw. Operacji Dęblińskiej.

UWAGA: za miejscem wiecznego spoczynku żołnierzy  
z I wojny światowej, czeka nas około 500-metrowy odcinek 
jazdy szosą 737. Dojeżdżamy do ruchliwej drogi uczęszczanej 
przez ciężkie, duże samochody. Bądźmy ostrożni! Mijamy 
Izbę Dydaktyczno-Muzealną Puszczy Kozienickiej w Au-
gustowie, która została utworzona w 1994 roku. Możemy 
w niej obejrzeć liczne ekspozycje walorów historycznych 
i krajoznawczych Puszczy Kozienickiej.

Na skrzyżowaniu za przystankiem 
PKS zjeżdżamy z szosy w lewo  
w drogę lokalną. Przejeżdżamy przez 
cały Augustów, który podobnie 
jak Stanisławice, założony został 
przez króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. Na końcu wsi 
wjeżdżamy w Puszczę Kozienicką, 
która roztacza przed nami piękno lokalnej flory. W okolicy 
rozlewa się leśna rzeczka Brzeźniczka. Kontynuujemy na-
szą podróż niebieskim szlakiem rowerowym, orientując 
się na północny wschód. Po kilkuset metrach skręcamy  
w prawo, znajdujemy się na skraju Rezerwatu „Brzeźniczka”, 
przy starym mostku na rzece Zagożdżonce niedaleko Osowia, 
Januszna. Ten odcinek rzeki szczególnie upodobały sobie 
bobry, które w okolicy pozakładały swoje żeremia oraz tamy 
na rzeczce. W ciszy możemy podziwiać efekt bobrzej pracy. 
Za sobą mamy 22 km urokliwej trasy zakątkami Puszczy 
Kozienickiej. Zaplanujmy czas na wytchnienie, posiłek  
i ugaszenie pragnienia – to miejsce zasługuje, by na chwilę 
tu przystanąć. Przeprawiamy się przez mostek, który został 
odrestaurowany w 2011 roku na potrzeby I Powiatowego 
Rajdu Rowerowego. Po kilkuset metrach malowniczej, 
pofałdowanej drogi na wysokim zboczu wzdłuż leśnego 
rozlewiska Zagożdżonki, wjeżdżamy na asfaltową szosę 
w Osowiu prowadzącą do Januszna. Po drodze, z prawej 
strony mijamy pozostałości po starym, spalonym młynie na 
zalewie nad Zagożdżonką. Przy młynie skręcamy w lewo, 
przejeżdżamy przez położoną w sercu Puszczy Kozienickiej 
wieś Januszno. Kontynuujemy jazdę niebieskim szlakiem 
rowerowym, dojeżdżamy do przejazdu kolejowego na 
trasie Dęblin – Radom. Zachowując szczególną ostrożność, 
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Rezerwat przyrody „Zagożdżon”

 Rajdowicze na cmentarzu wojennym „Augustów I”

Stary mostek na Zagożdżonce

Brzustów – najwyższy punkt powiatu kozienickiego

Najwyższy punkt 
powiatu kozienickiego 

leży w Brzustowie 
(185,6 m n.p.m.)

Dużą atrakcją jest 
oczko wodne  

z żółwiami błotnymi. 
W 2017 roku 

wybudowano przy 
izbie wylęgarnię raków



Z inskrypcji wyrytej na drewnianej tablicy dowiadujemy 
się o pochodzeniu pochowanych żołnierzy: PRZECHODNIU, 
TU SPOCZYWAJĄ ŻOŁNIERZE 46 (KRAKOWSKIEJ) DYWIZJI 
OBRONY KRAJOWEJ I KORPUSU I ARMII AUSTRO-WĘGIER-
SKIEJ ORAZ ŻOŁNIERZE 21 DYWIZJI PIECHOTY INNYCH 
PODODDZIAŁÓW III KAUKASKIEGO KORPUSU, ŻOŁNIERZE 
XVI i XVII KORPUSU 4 ARMII ROSYJSKIEJ POLEGLI W OPE-
RACJI DĘBLIŃSKIEJ 22-26 X 1914 R. Na terenie cmentarza 
znajduje się kamień dziękczynny, który – jak dowiadujemy 
się z inskrypcji na nim – został ufundowany przez Piotra, 
Andrzeja i Mirosława Piotrkowskich – członków Koła Ło-
wieckiego św. Huberta w Radomiu. Dodatkową atrakcją  
w tym miejscu jest piękna kapliczka z monumentalną rzeźbą 
św. Franciszka z Asyżu. Całość poświęcił w czerwcu 2010 r. 
ks. biskup Edward Materski.

Za nami prawie 45 km, czyli 2/3 trasy. Wracamy do zielonego 
szlaku, na skraj Krasnej Dąbrowy. Stąd, skrajem lasu, wzdłuż 
pól Januszna jedziemy piaszczystym traktem. Udajemy 
się w stronę znanej nam już przeprawy na Zagożdżonce. 
Po przeprawieniu się ruszamy w kierunku Rezerwatu 
„Królewskie Źródła” i polany przy leśniczówce. Pięciokilo-
metrowy odcinek leśny prowadzi w części przez Rezerwat 
„Brzeźniczka”, wzdłuż dawnej trasy kolejki wąskotorowej 
i jest urozmaicony terenowo.

REZERWAT BRZEŹNICZKA – 47,00 km, 3:00
Rezerwat utworzony został w 1980 r. i zajmuje powierzchnię 
ponad 120 ha. W północnej jego części znajdują się 140-let-
nie modrzewie. Obecnie to jedyne w puszczy stanowiska 
modrzewia w tym wieku. Poza tym znajdują się tu liczne 
gatunki chronione, m.in.: buławnik czerwony i storczyk 
plamisty, wawrzynek wilczełyko, widłak jałowcowaty. Na 
dosyć piaszczystej trasie jest wiele korzeni i pagórków, zaś 
pewien odcinek jest wręcz idealny dla miłośników crossu 
rowerowego. Turyści mogą odpocząć przy urokliwym 
zbiorniku retencyjnym.

Jadąc przez Rezerwat Brzeźniczka, docieramy do kolejnego 
Rezerwatu – „Królewskie Źródła”

REZERWAT „KRÓLEWSKIE ŹRÓDŁA”
 – 49,00 km 3:20
Na specjalną uwagę zasługuje ścieżka dydaktyczna rozpo-
czynająca się na polanie zwanej „Leśniczówką” – w miejscu, 
gdzie stał dawny dom dróżnika kolejki wąskotorowej, 

biegnąca dalej przez odcinek po kolejce wąskotorowej na 
mostek i taras widokowy nad Zagożdżonką. 

Wzdłuż rzeczki możemy podążać drewnia-
nymi kładkami, pomostami, podziwiając 
rozlewiska rzeki i poszycie leśne. Widoki 
zapierają dech w piersiach. Z jednej z tablic 
informacyjnych na ścieżce dowiadujemy się, 
że: „ŹRÓDŁO KRÓLEWSKIE” jest to źródło, 
od którego wziął nazwę cały rezerwat. Jest 
największym z licznych źródlisk występują-
cych w dolinie rzeki Zagożdżonki. Według 
przekazów historycznych i miejscowej 
ludności 23 razy z tego źródła pił wodę 
Król Władysław Jagiełło przebywający 
na łowach w Puszczy Kozienickiej. Źródło 
to zwane jest również „Źródłem Miłości”, 
gdyż według legendy pijąc wodę z tego źródła, usuwamy 
wszelkie przeszkody w miłości. 

Rezerwat jest idealnym miejscem na odpo-
czynek i chwilę wytchnienia. Znajduje się 
tu bowiem leśna polana, na której usytu-
owane zostały liczne wiaty wraz ze stołami 
i ławkami, a także drewniana altana. 

Wyruszamy w dalszą trasę, za chwilę znowu wjedziemy 
do powiatu kozienickiego. Pewien odcinek jedziemy na 
zachód utwardzonym rowerowym szlakiem czerwonym. 
Trasą tą poruszać się mogą również samochody dojeż-
dżające do rezerwatu od szosy „radomskiej” 737. Przy 
polance jest spory parking dla samochodów. Na rozstaju 
szlaku czerwonego i aktualnego odcinka drogi skręcamy 
w prawo na tzw. Czarną Drogę, która jest również częścią 
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Następnym naszym celem jest Pomnik-Mauzoleum I Bry-
gady Legionów Polskich w Żytkowicach. Kierujemy się do 
niego, jadąc pewien odcinek szosą 691; musimy zachować 
ostrożność, ponieważ droga ta uczęszczana jest przez 
samochody osobowe i ciężarowe. Nieopodal Zakładów 
Silikatowych „Żytkowice” S.A. skręcamy w prawo w leśną 
drogę, dojeżdżamy do torów kolejowych, jadąc w lewo 
wzdłuż nasypu kolejowego, po kilkuset metrach dojedziemy 
do wybudowanego w 1933 r. mauzoleum.

ŻYTKOWICE – 35,00 km, 2:30
Mauzoleum Legionistów I Brygady, poległych 
w 1914 r. pod Laskami i Anielinem
W miejscu tym pochowani są żołnierze Legionów Pol-
skich walczący w dniach 22-26 października 1914 r. pod 
Anielinem-Laskami. Zwłoki poległych legionistów eks-
humowano do jednej mogiły. Na mogile wybudowano 
pomnik, który z wielką pompą, w obecności m.in. gen. 
Składowskiego, Walerego Sławka, gen. Tokarzewskiego, 

biskupa Jasińskiego, odsłonięto 19 listopada 1933 r. Pomnik 
jest prosty i piękny. Wykonany według projektu architekta 
Stanisława Klonowskiego. Jako materiał do budowy uży-
ty został granit narzutowy zebrany na miejscu, jedynie 
oblicowanie obelisku, schody i kule zostały wykonane  
z granitu wołyńskiego. Pomnik składa się z: fundamentu 
o wymiarach 9,50 m x 9,50 m; cokołu o wysokości 1,30 m,  
w którego wnętrzu mieszczą się katakumby ze szczątkami 
poległych; obelisku o wymiarach podstawy 3,65 m x 3,65 m 
i wysokości 3,50 m z wnękami, w których umieszczone są 
tablice z nazwiskami 51 poległych w bitwie (nazwisk 100 
poległych nie udało się ustalić), a także z krzyża o wyso-
kości 5,30 m. Łączna wysokość pomnika wynosi 11,10 m. 
Całość otoczona jest ogrodzeniem z granitu narzutowego. 
Pomimo zawieruchy wojennej  i lat powojennych, pomnik 
zachował się w całej okazałości. 

Podróżując śladami historii, udajemy się do kolejnego miejsca 
związanego z I wojną światową, oddalonego około 8 km 
cmentarza wojennego w Bóbku. Zawracamy kilkaset metrów, 
wyjeżdżając z systemu szlaków turystycznych jedziemy na 
Bogucin. Po drodze pokonujemy szerokie torowisko, mijamy 
stację PKP, za którą rozpościera się Zakład Karny Żytkowice, 
otoczony wysokim murem. Asfaltową drogą powiatową 
jedziemy przez Bogucin, mijamy kościół, przystanek PKS, 
po czym skręcamy w lewo w kierunku Krasnej Dąbrowy. 
We wsi dołączamy do czarnego szlaku turystycznego, za 
Krasną Dąbrową skręcamy w prawo, gdzie za leśniczówką 
w Bóbku usytuowany jest zadbany cmentarz wojenny. 
Ponownie znajdujemy się w powiecie radomskim.

BÓBEK – 43,00 km, 2:50 
Cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej

Głaz przed cmentarzem wojennym z czasów I wojny światowej

Królewskie Źródła – Budynek dawnej Leśniczówki, która spłonęła w 2011 r.

Podczas  
I Powiatowego 

Rajdu Rowerowego 
„Śladami Historii” 
na terenie polany 

mogliśmy zobaczyć 
starą leśniczówkę 
z czerwonej cegły, 

jednak dziś już jej nie 
zobaczymy. W sierpniu 

2011 roku strawił ją 
pożar

Woda ze źródełka 
posiada właściwości 

lecznicze

Brzustów – pomnik Legionistów Józefa Piłsudskiego



Stanisławice – „Cholerna Góra”
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marszruty pierwszego szlaku nordic walking w Puszczy 
Kozienickiej. Dojeżdżamy do ruchliwej szosy 737 Kozieni-
ce – Radom. Tu, z zachowaniem wyjątkowej ostrożności, 
szybko przeprawiamy się na drugą stronę szosy. Kierujemy 
się na Nowiny, Aleksandrówkę. Po drodze warto zboczyć  
w prawo i dojechać na „Cholerną Górę”, cmentarz ofiar 
cholery i żołnierzy I wojny światowej.

STANISŁAWICE – 56,00 km, 3:40
„Cholerna Góra” 
Na cmentarzu zlokalizowanym w lesie na wzniesieniu 
pochowane są nie tylko ofiary epidemii cholery, ale także 
żołnierze armii austriackiej i rosyjskiej. 

Stąd dojeżdżamy do ul. Królewskiej, dołączamy do czar-
nego szlaku rowerowego i przez Aleksandrówkę, Osiedle 
Borki, dojeżdżamy do mety, która jest jednocześnie dobrze 
znanym nam miejscem startu trasy. Przejechaliśmy 60 km!

KOZIENICE – KONIEC TRASY – 60,00 km, 3:55

Zakończenie I Powiatowego Rajdu Rowerowego „Śladami Historii”

KOZIENICE – 0,00 km, 0:00
Druga trasa również ma swój początek na parkingu przy 
ul. Kochanowskiego. Z ul. Kochanowskiego skręcamy  
w prawo w ul. Głowaczowską, jedziemy ulicą Głowaczowską 
i Chartową w kierunku pierwszego ciekawego historycznie 
miejsca na naszym szlaku – cmentarza ewangelicko-augs-
burskiego w Chinowie Starym. Za Kozienicami podążamy 
drogą krajową nr 48, niedaleko za wiaduktem nad torami 
kolejowymi odbijamy w prawo i po przejechaniu pierw-
szych 6 kilometrów dojeżdżamy do jednego z dwóch  
w powiecie kozienickim cmentarzy będących świadectwem 
obecności ewangelików na tym terenie w XIX i XX wieku.

CHINÓW – 6,00 km, 0:20 
Cmentarz Ewangelicko-Augsburski 
Cmentarz założony został około 1840 r., przez osadników – 
głównie rolników i rzemieślników zasiedlających w większości 
nadwiślańskie wsie. Od pochodzenia nazywano ich Olędrami, 
stąd liczne nazwy wsi kozienickiego powiśla – Holendry: 
Kozienickie, Piotrkowskie, Kuźmińskie. 

Na cmentarzu zobaczyć możemy kapliczkę z krzyżem i figurą 
Matki Boskiej. Zachował się także jeden kamienny pomnik 
z metalowym krzyżem. Z inskrypcji dowiadujemy się, że  
w tym miejscu pochowany został Michael Neumann zmarły 
25 marca 1911 r. 

TRASA II
KOZIENICE – CHINÓW – „CZTERY KOPCE” – ŁASZÓWKA – CHODKÓW – LAS OSTRZEŃ – STUDZIANKI 
PANCERNE – CECYLÓWKA GŁOWACZOWSKA – LIPA – GŁOWACZÓW – BRZÓZA – URSYNÓW – 
STANISŁAWICE – KOZIENICE

DŁUGOŚĆ

73 km
CZAS

4:40 h
STOPIEŃ TRUDNOŚCI OZNAKOWANIE

Ówczesny Starosta Kozienicki Janusz Stąpór wita uczestników rajdu

W ZNACZNEJ MIERZE ZNAKOWA-
NE SZLAKI ROWEROWE: CZARNY, 
ZIELONY, NIEBIESKI ORAZ PIESZE: 
NIEBIESKI I CZERWONY

11



STRATEGICZNE PUNKTY TRASY II

1. Kozienice – START – parking przy Starostwie 
Powiatowym (0 km, 0:00)

2. Chinów – cmentarz ewangelicko-augsburski (6 
km, 0:20)

3. „Cztery Kopce” – mogiła żołnierzy 31 Pułku 
Piechoty Strzelców Kaniowskich  
i innych jednostek WP z 1939 r. (11 km, 0:40)

4. Zjazd z Królewskiego Traktu (12,5 km, 0:44)

5. Łaszówka – mogiła Hubalczyków (18 km, 1:05)

6. Chodków – pomnik poświęcony Hubalowi i jego 
żołnierzom” (22 km, 1:20)

7. Las Ostrzeń – mogiła żołnierska (25 km, 1:35)

8. Studzianki Pancerne – Pomnik-Mauzoleum, 
ścieżka dydaktyczna (28 km, 1:45)

9. Cecylówka Głowaczowska – pomnik poświę-
cony 54 mieszkańcom wsi spalonym żywcem 
przez wojska niemieckie 13 września 1939 r. (39 
km, 2:25)

10. Lipa – pomnik upamiętniający bitwę oddziału 
Powstańców Styczniowych por. Pawła Gąsow-
skiego  z wojskami carskimi (42 km, 2:35)

11. Głowaczów – Rynek (48 km, 3:00)

12. Głowaczów – Kopiec Piłsudskiego nad Radom-
ką (49 km, 3:02)

13. Brzóza – Rynek (53 km, 3:15)

14. Ursynów (58 km, 4:30)

15. Stanisławice – „Choica” (69,00 km, 4:30)

16. Kozienice – META (73 km, 4:40)

Po zwiedzeniu cmentarza 
ruszamy dalej, po drodze 
możemy zaobserwować, 
jak dynamicznie rozwija 
się budownictwo jedno-
rodzinne na tym terenie. 
Ponownie docieramy 
do drogi krajowej nr 
48, musimy zachować 
szczególną ostrożność 
na ruchliwym odcinku do 
Maciejowic i leśniczówki 
„Cztery Kopce”. Od tego 
miejsca większość trasy 
wiodła będzie leśnymi  
i polnymi szlakami. Nie-
daleko leśniczówki „Czte-
ry Kopce” znajduje się 
kolejny obiekt, przy któ-
rym warto się zatrzymać.

„CZTERY KOPCE” – 11,00 km, 0:40
Mogiła żołnierzy 31 pułku piechoty Strzelców 
Kaniowskich i innych jednostek WP z 1939 r. 
Nazwa „Cztery kopce” wywodzi się od kopców granicznych 
usypanych w lesie i wyznaczających granice dóbr rządo-
wych, donacyjnych, brzóskich oraz ryczywolskich. Mogiła 
żołnierzy 31 pułku piechoty Strzelców Kaniowskich i innych 
jednostek WP z 1939 r. odrestaurowana została w 2011 roku. 

Stąd leśnymi ostępami docieramy do Królewskiego Traktu, 
którym przed wiekami przemieszczały się przez Puszczę 
Kozienicką królewskie orszaki. Niedługo, po przejechaniu 

łącznie około 12,5 kilometra skręcamy w lewo, na zielony 
szlak rowerowy. Jadąc niemalże „leśną autostradą”, obieramy 
kierunek północny. Przy tzw. Bobrowej Wodzie opuszczamy 
zielony szlak, podążamy w kierunku wsi Łaszówka, przed 
którą w lesie znajduje się mogiła Hubalczyków – żołnierzy 
Oddziału Wydzielonego WP mjr. Henryka Dobrzańskiego 
„Hubala”.

ŁASZÓWKA – 18,00 km, 1:05
Mogiła Hubalczyków 
W miejscu, w którym znajduje się mogiła, okoliczni miesz-
kańcy pochowali żołnierzy Kazimierza Stromskiego i Hen-
ryka Piekarskiego, którzy polegli w potyczce z Niemcami  
w Woli Chodkowskiej 1 października 1939 r. Była to pierwsza 
potyczka partyzancka mjr. „Hubala”. Mogiła jest zadbana, 
ogrodzona drewnianym płotem.

Dalej przez Łaszówkę i Selwanówkę dojeżdżamy do Woli 
Chodkowskiej, skąd udajemy się do Chodkowa. Przejeż-
dżamy przez most na Radomce, skąd możemy podziwiać 
miejsce, gdzie styka się Puszcza Kozienicka i Stromiec-
ka, przedzielone rzeką. Po przejechaniu 22 kilometrów,  
w Chodkowie znajdziemy kolejną pamiątkę pobytu na tym 
terenie oddziału mjr. Henryka Dobrzańskiego.

CHODKÓW – 22,00 km, 1:20
Pomnik poświęcony Hubalowi i jego żołnierzom 
Jest to pomnik w formie głazu z pamiątkową tablicą: „Hu-
balowi i jego żołnierzom na pamiątkę pobytu w Chodkowie  
i stoczenia zwycięskiej bitwy z Niemcami w Woli Chodkow-
skiej w dniu 1-X-1939 r. Społeczeństwo wsi Chodków i okolic 
8-X-1976 r.”. Pomnik został ustawiony staraniem regionalisty 

„Cztery Kopce” – mogiła żołnierzy 31 pułku piechoty Strzelców Kaniowskich
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Chinów – cmentarz ewangelicko- 
-augsburski

Chodków – pomnik poświęcony Hubalowi i jego żołnierzom
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Czas jazdy nie uwzglednia postojow w poszczegolnych punktach trasy
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społecznika Antoniego Lipca. Na naszej trasie spotkamy 
jeszcze kilka innych świadectw pamięci postawionych 
dzięki determinacji pana Lipca.

Jadąc przez las, zmierzamy do kolejnego punktu trasy.

LAS OSTRZEŃ – 25,00 km, 1:35
Mogiła żołnierska 
Pomnik ulokowany jest przy leśnej ścieżce. Posiada formę 
tablicy z inskrypcją: „Pamięci tych, którzy polegli w boju 
o wolność Ojczyzny – Żołnierzom Września 1939 r. Miesz-
kańcy gminy Głowaczów”. Miejsce do lokalizacji wybrano 
nieprzypadkowo – w okolicy przedzierały się przez lasy  
w kierunku przeprawy mostowej na Wiśle i walczyły liczne 
jednostki Wojska Polskiego w 1939 r. Tu stoczył zacięty bój 
31 pułk piechoty Strzelców Kaniowskich.

Kierując się niebieskim szlakiem pieszym, jedziemy w kie-
runku Studzianek Pancernych, gdzie czeka wiele atrakcji.

STUDZIANKI PANCERNE – 28,00 km, 1:45
Pomnik-Mauzoleum 
Zobaczymy tu głównie miejsca związane z bitwą o Studzianki 
i walkami na przyczółku warecko-magnuszewskim w sierpniu 
1944 r. Tu, w Studziankach, rozegrała się największa bitwa 
pancerna na ziemiach polskich. Brały w niej udział polskie 
jednostki, w tym 1. Brygada Pancerna. Walki w okolicach 
wsi były bardzo zażarte, jednak ostatecznie 15 sierpnia 
bitwa zakończyła się likwidacją sił niemieckich. Tu stoi 
Pomnik-Mauzoleum z tablicami upamiętniającymi pole-
głych w bitwie oraz radzieckie i polskie jednostki walczące  

z doborowymi dywizjami niemiec-
kimi. Na wielkim postumencie, 
kryjącym prochy poległych, stoi 
czołg T-34/76, który brał udział  
w walkach. Jest on oznaczony nu-
merem 217 – numerem czołgu, który 
pierwszy wjechał do wsi. Od 2004 roku na terenie Pomni-
ka-Mauzoleum stoi również drewniany krzyż z inskrypcją:

„Krzyże, ordery, medale, brązowe, srebrne i złote, 
wspaniale, ale nietrwale wieńczą żołnierską cnotę.

Dlatego jest w zwyczaju i być nie może inaczej, 
że tylko cnoty najwyższe drewnianym krzyżem się znaczy” 

Krzyż ustawiony został dzięki inicja-
tywie długoletniego Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Dobieszyn Jana Chry-
zostoma Czachowskiego.

Dodatkowo we wsi możemy zoba-
czyć również Kościół Polskokatolicki 

Las Ostrzeń – mogiła żołnierska

Studzianki Pancerne – Pomnik-Mauzoleum

Kościół Polskokatolicki w Studziankach Pancernych

pw. Matki Boskiej Wniebowziętej i Królowej Pokoju w Stu-
dziankach Pancernych.

Studzianki Pancerne to idealne miejsce, by zatrzymać się 
chwilę dłużej i odpocząć po trudach trasy na polance ze 
ścieżką dydaktyczną Nadleśnictwa Dobieszyn. Na kilkunastu 
tablicach informacyjnych znajduje się wiele ciekawostek 
związanych z ekosystemem leśnym. Polecamy!

Opuszczając Studzianki Pancerne, wyjeżdżamy z lasów 
Puszczy Stromieckiej. Odtąd większość trasy wiodła bę-
dzie otwartą przestrzenią, lokalnymi drogami publicz-
nymi bądź polnymi ścieżkami, wśród osiedli, osad i wsi. 
Przez Grabnowolę, Mariampol i Jasieniec docieramy do 
Cecylówki Głowaczowskiej. Niewielką część trasy między 
Mariampolem a Jasieńcem trzeba będzie pokonać ruchliwą 
drogą wojewódzką 730. Na tym odcinku należy zachować 
szczególną ostrożność.

CECYLÓWKA GŁOWACZOWSKA – 39,00 km, 2:25
Pomnik poświęcony 54 mieszkańcom wsi spalonym 
żywcem przez wojska niemieckie 13 września 1939 r. 
W Cecylówce Głowaczowskiej pośród wiejskiej zabudowy 
wyróżnia się mogiła i zadbany pomnik w kształcie komina. 
Pomnik zlokalizowany został w miejscu gdzie znajdowała 
się stodoła, w której wojska niemieckie spaliły żywcem 

54 mieszkańców wsi. Pomnik oraz inskrypcja na tablicy 
przypominają o tych bolesnych wydarzeniach: „Ofiarom 
bestialskiego mordu dokonanego 13 września 1939 r. na 
54 obywatelach polskich spalonych żywcem przez hitle-
rowskiego okupanta. W dowód pamięci społeczeństwo 
Cecylówki i okolicznych wsi”.

Z Cecylówki Głowaczowskiej wyruszamy w kierunku pomnika 
powstańczego w Lipie. Jedziemy wśród leśnych i polnych 
dróżek, które występują licznie na tym odcinku. Pomiędzy 
wsiami Henryków a Helenów, niedaleko zachodniej granicy 
powiatu kozienickiego wyjedziemy wprost pod pomnik 

Uczestnicy II Powiatowego Rajdu Rowerowego „Śladami Historii” na ścieżce dydaktycznej w Studziankach Pancernych

Cecylówka Głowaczowska – pomnik poświęcony 54 mieszkańcom wsi 
spalonym żywcem przez wojska niemieckie 13 września 1939 r.

Dla upamiętnienia 
bohaterskich żołnierzy 
każdego roku w Stu-

dziankach Pancernych 
organizowane są 

uroczyste obchody 
rocznicowe. Od roku 
2004 ich organizacją 

zajmuje się Starostwo 
Powiatowe w Kozie-

nicach

Czy wiesz, że Kościół 
Polskokatolicki 

w Studziankach 
Pancernych jest 

jedynym tego typu 
kościołem na terenie 

powiatu kozienickiego?

15



upamiętniający bitwę oddziału Powstańców Styczniowych 
porucznika Pawła Gąsowskiego z wojskami carskimi.

LIPA – 42,00 km, 2:35
Pomnik upamiętniający bitwę oddziału Powstań-
ców Styczniowych por. Pawła Gąsowskiego  
15 lutego 1864 r. z wojskami carskimi 

W bitwie pod Lipą, sto-
czonej 15 lutego 1864 r. 
oddział powstańczy 
„Dzieci Warszawy” został 
całkowicie rozbity. Na 
polu boju padło około 
40 powstańców, 87 zo-
stało rannych, 14 dostało 
się do niewoli. Ocaleli 
jedynie kawalerzyści  
z dowódcą, udało im 
się uniknąć rzezi. Pole-
gli powstańcy zostali  
w większości przetrans-
portowani i pochowani 
na cmentarzu w Gło-
waczowie. Z chwilą od-
zyskania przez Polskę 
niepodległości grupa 
mieszkańców Lipy i oko-
lic pamiętających bitwę 
postanowiła uczcić pole-

głych. Ustawili krzyż z drzewa dębowego, który stał się „figurą 
powstańczą”. W 1944 roku Niemcy obalili krzyż, porzucając 
go nieopodal. Niedługo po wycofaniu się Niemców, miej-
scowi pod osłoną nocy ustawili krzyż na swoim miejscu.  
W 1971 roku z inicjatywy Antoniego Lipca, obok nadgry-
zionego zębem czasu krzyża postawiono dwa piętrzące się 

granitowe głazy narzutowe, nad którymi 
górują lanca i dwie kosy postawione na 
sztorc. Całość, malowniczo usytuowana 
na tle drzew, otoczona jest ogrodzeniem. 
Na głazie umieszczono pamiątkowe tablice  
z inskrypcją oraz liczbą 123 – symbolizującą 
lata zniewolenia Polski. W 2009 roku władze 
Gminy Głowaczów odrestaurowały pomnik. 

Naszym następnym celem jest miejscowość Głowaczów 
– docieramy do niej przejeżdżając przez wieś Lipa, gdzie 

mieszkał wspomniany Antoni Lipiec.  Po prawie 50 kilome-
trach jazdy, do Głowaczowa wjeżdżamy drogą wojewódzką 
730, również i tu musimy zachować szczególną ostrożność.

GŁOWACZÓW – 48,00 km, 3:00
Głowaczów założony został przez Sędziwoja Leżeńskiego 
na gruntach wsi Leżenice. W 1445 roku Głowaczów uzyskał 
prawa miejskie. Ród Głowaczów z Leżenic był w średnio-
wieczu bardzo bogaty i zasłużony. Ojciec Sędziwoja Jan 
był jednym z możnych, którzy w 1436 r. podpisywali pokój 
z Krzyżakami. Jest wielce prawdopodobne, że Leżeńscy 
na swych terenach wybudowali zamek. Miał on istnieć już  
w XIV wieku i prawdopodobnie został zniszczony przez Szwe-
dów.  Mimo utraty praw miejskich w 1869 roku, zachował się  
w Głowaczowie charakterystyczny dla miejskiej zabudowy 
układ i założenie przestrzenne rejonu rynku. Niemal wszystkie 
ulice przecinają się pod kątem prostym.

W miejscowości jest kilka ciekawych miejsc upamiętnia-
jących historyczne wydarzenia i postacie. Należy do nich 
kolejny pomnik ufundowany dzięki Antoniemu Lipcowi. 
Znajdziemy go na głowaczowskim rynku, przy urzędzie 
gminy – upamiętnia on żołnierzy i przeszło 2000 mieszkań-
ców Głowaczowa poległych podczas II wojny światowej. 

Z rynku wyruszamy w kierunku Brzózy. Po drodze napotyka-
my unikalne – nie tylko w skali regionu – obiekty oddające 
cześć Józefowi Piłsudskiemu. 

Jest to pomnik ku czci 
Marszałka Polski znaj-
dujący się na skwerze 
jego imienia. Ciekawy, 
zwieńczony krzyżem 
wojennym Virtuti Mili-
tari, około 3 metrowy 
obelisk otoczony niskim 
parkanem zwraca uwa-
gę przejeżdżających.  
W obelisk wmurowana 
jest tabliczka z orłem 
niepodległościowym, 
poniżej widnieje ta-
blica z wizerunkiem 
Marszałka i inskrypcją: 
„POLAKU! SPÓJRZ NA 
TEN KRZYŻ TO MIŁO-
ŚNICY JÓZEFA PIŁSUD-
SKIEGO KU JEGO CZCI  

W 70-LECIE PODNIEŚLI GO WZWYŻ 11 XI 1988”, u podstawy 
pomnika znajdziemy szablę i buławę marszałkowską.

Niespełna 1 kilometr dzieli nas od kolejnego wotum 
wdzięczności mieszkańców Głowaczowa i Narodu. Za 
Głowaczowem, musimy zjechać na jednym ze zjazdów  
z drogi krajowej nr 48 w lewo. Nieopodal, około 100 m od 
szosy, na polanie znajduje się jeden z siedmiu istniejących 
w Polsce kopców Józefa Piłsudskiego.

GŁOWACZÓW – 49,00 km, 3:02
Kopiec Piłsudskiego nad Radomką 
Kopiec usypany został niedaleko Radomki przez lokalną 
społeczność po śmierci Marszałka w 1935 r. W rocznicę Bitwy 
Warszawskiej, w 1993 r. lokalne środowisko piłsudczyków 

u podnóża kopca wmu-
rowało tablicę „ZWY-
CIĘSKIM ŻOŁNIERZOM 
BITWY WARSZAWSKIEJ 
OBROŃCOM OJCZYZNY 
I WIARY W HOŁDZIE PIŁ-
SUDCZYCY 1993.08.15.” 
Sam kopiec z górującym 
na nim krzyżem robi nie-
codzienne wrażenie.

Wracamy na szosę. Przed 
nami około 5-kilome-
trowy odcinek jazdy ru-
chliwą drogą krajową. 
Po przejechaniu łącznie 
około 53 kilometrów 
wjeżdżamy do uroczej 
miejscowości o interesu-
jącej historii – Brzózy. Tu 
znajduje się kilka miejsc 
godnych uwagi.

BRZÓZA – 53,00 km, 3:15
Wita nas piękna, zabytkowa figura Jana Nepomucena.

Na terenie powiatu kozienickiego figury Jana Nepomucena 
znajdują się również w Regowie Nowym, Magnuszewie, 
Zagrobach. Brzóza to duża osada zamieszkana przez około 
1100 osób, pierwsze wzmianki o tej miejscowości pochodzą 
z 1369 roku, jednak lata jej świetności i rozkwitu przypadają 
na XIX wiek i związane są głównie z rodziną Ożarowskich – 

właścicieli wsi. Dzięki szerokiemu rozwojowi 
Brzózy i okolic, dobra Ożarowskich zaczęto 
nazywać nawet Państwem Brzóskim. Za 
czasów Piotra de Alcantara Ożarowskiego 
herbu Rawicz powstał okazały, murowany 
pałac z parkiem w stylu włoskim, po którym do 
dziś zachował się jedynie park z unikatowymi 
okazami przyrody. Z 1856 r. pochodzi ciekawy 
kościół w stylu neogotyku angielskiego pw. 
św. Bartłomieja.

W oczy rzuca się stylowa fasada i dzwon-
nica przykościelna, wewnątrz na uwagę 
zasługuje barokowa ambona rzeźbiona  
w drewnie oraz cykl płaskorzeźb z 1635 roku 
dłuta Andrzeja Goetckena, sprowadzonych 
z opactwa cystersów w Oliwie. Zachwyt 
budzi posadzka kościoła, pod którą w podziemiach znajdują 
się groby Ożarowskich.

Na rynku znajdziemy kolejną ciekawostkę – 
pomnik z 1839 r. wybudowany na pamiątkę 
misji kościelnych odbytych w Brzózie. 

Po zwiedzeniu Brzózy obieramy kierunek 
na Ursynów, gdzie znajduje się Zespół Szkół 
im. Batalionów Chłopskich prowadzony przez Stowarzysze-
nie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci”. Patron szkoły 

Głowaczów – obelisk poświęcony 
Marszałkowi Polski – Józefowi Piłsudskiemu

Głowaczów – Kopiec Piłsudskiego nad 
Radomką
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 Lipa – pomnik upamiętniający bitwę 
oddziału Powstańców Styczniowych por. 
Pawła Gąsowskiego z wojskami carskimi
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Brzóza – kościół parafialny pw. św. Bartłomieja

Jan Nepomucen, 
żyjący w latach 

1350-1393, zginął 
śmiercią męczeńską 
– zrzucony z mostu 

Karola w Pradze 
do rzeki Wełtawy. 

Jest patronem 
Czech, księży, 

żeglarzy, flisaków, 
budowniczych 

mostów i młynarzy. 
Jest także opiekunem 

tonących

Podczas II wojny 
światowej Antoni 

Lipiec prowadził jedną 
z wytwórni granatów 

zaczepnych tzw. 
„Sidolówek”

11 października 2014 
roku w kościele  
w Brzózie odbył 

się koncert z cyklu 
Mazowsze  

w Koronie. Wystąpili: 
Warszawski Chór 

Międzyuczelniany oraz 
zespół Trebunie-Tutki
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wskazuje na powiązania wsi z działalnością podziemną pod-
czas II wojny światowej. 
To prawda. Z Ursynowa 
pochodziło kilku działaczy 
ruchu ludowego, Batalio-
nów Chłopskich. Dalej 
jadąc przez Stanisławów, 
Działki Brzóskie, mijamy 
leśny Trakt Królewski  
i wjeżdżamy do Stanisła-
wic. Mijamy też liczne ka-
pliczki i krzyże przydrożne 
charakteryzujące się zróż-
nicowanym wyglądem.  
Na skraju Stanisławic 
zatrzymamy się po raz 
ostatni przed dojazdem 
do mety. Przy wyjeździe 
ze wsi znajduje się bar-
dzo charakterystyczna, 
przydrożna kapliczka, tzw. 
„Choica”.

STANISŁAWICE – „CHOICA” – 69,00 km, 4:30
Przez lata było to ostatnie miejsce pożegnania, przy którym 
zatrzymywał się kondukt żałobny w drodze na cmentarz  

w Kozienicach. Przy „Choicy” zostawiano modlitwy, pasyjki 
za zmarłego. O tym miejscu pisaliśmy już także przy okazji 
omówienia I trasy (str. 5).

Stąd dojeżdżamy do ul. Królewskiej, dołączamy do czar-
nego szlaku rowerowego i przez Aleksandrówkę, Osiedle 
Borki dojeżdżamy do mety, która jest jednocześnie dobrze 
znanym nam miejscem startu trasy.

KOZIENICE – KONIEC TRASY – 73,00 km, 4:40

Brzóza – pomnik z 1839 r. wybudowany 
na pamiątkę misji kościelnych

Zakończenie II Powiatowego Rajdu Rowerowego „Śladami Historii”

 II Powiatowy Rajd 
Rowerowy „Śladami 

Historii” zorganizowany 
był w ramach projektu 

„Powiat Kozienicki 
Stolica Kultury 
Mazowsza 2012”

Medale dla
uczestników

III trasa, tak jak poprzednie ma swój początek na parkingu 
przy ul. J. Kochanowskiego, obok Prokuratury i Sądu, vis-a-vis 
Starostwa Powiatowego w Kozienicach. Wyjeżdżając w trasę, 
pamiętajmy, by postarać się równomiernie rozłożyć siły  
i zbytnio nie forsować organizmu, bowiem trasa liczy 80 km.

Wyruszamy ul. Kochanowskiego w stronę ul. Warszawskiej. 
Zachowajmy szczególną ostrożność, ul. Warszawska jest 
drogą krajową, przeprowadzamy rower na drugą stronę  
i zmierzamy do Zespołu Pałacowo-Parkowego – pierwszego 
miejsca odwiedzin na trasie.

ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY – 1,00 km, 00:05
W głównej części odbudowanego pałacu mieści się teraz 
Urząd Miejski.

Położony niecały 1 km od startu trasy Zespół Pałacowo- 
-Parkowy jest jednym z najznakomitszych zabytków w całym 

regionie. Kozienicki pałac – jako królewska 
rezydencja – został wybudowany w ostatniej 
ćwierci XVIII wieku na specjalne polecenie 
ostatniego króla Polski Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. Autorem projektu pałacu 
w stylu barokowym był królewski architekt 
Franciszek Placidi, który zmarł w Kozienicach w 1782 roku. 
Jego dzieło kontynuował Jan Kanty Fontana, który zajął się 
przede wszystkim realizacją projektu przypałacowego ogrodu 
w stylu angielskim i odbudową miasta po wielkim pożarze. 
Upadek Rzeczypospolitej, powstania narodowowyzwoleń-
cze oraz dwie wojny światowe pozostawiły niezatarty ślad. 
W XIX wieku dokonano dwóch gruntownych remontów 
pałacu. Szczególnie mocno pałac ucierpiał podczas II wojny  
światowej, kiedy to we wrześniu 1939 roku Niemcy podpa-
lili i zdewastowali pałac i lewą oficynę. Do dziś zachowała 
się w całości prawa oficyna pałacowa – w której aktualnie 
funkcjonuje Muzeum Regionalne im. prof. Tomasza Mikoc-
kiego.  W 2017 roku rozpoczął się remont prawej oficyny. 
Muzeum czasowo przeniesione zostało do budynku przy 
al. 1 Maja, gdzie dawniej mieścił się Kozienicki Dom Kultury 
im. Bogusława Klimczuka. 

Na terenie przypałacowego parku odnaleźć możemy mały 
cmentarzyk rodziny gen. Iwana Dehna – właściciela majo-
ratu kozienickiego od 1835 r. Generał Dehn pełnił funkcję 
generalnego budowniczego twierdz na obszarze Królestwa 
Polskiego, kierował budową i rozbudową twierdz w Modlinie, 
Brześciu, Dęblinie i Warszawie. Zmarł w 1859 r. w Kozienicach.

W czasie II wojny światowej przy murze otaczającym zespół, 
a także w parku, Niemcy dokonywali egzekucji na ludności 
miasta i gminy, co upamiętniają pomnik i mogiła. 

TRASA III
KOZIENICE – HOLENDRY KOZIENICKIE – KĘPECZKI – ŁOJE – PRZEWÓZ – KĘPICE – SIECIECHÓW – 
OPACTWO – BOREK – OLEKSÓW – BĄKOWIEC – GARBATKA-LETNISKO – MOLENDY – KOZIENICE

DŁUGOŚĆ

80 km
CZAS

5:15 h
STOPIEŃ TRUDNOŚCI OZNAKOWANIE

Kozienice – Zespół Pałacowo-Parkowy – widok na Muzeum i Wieżę

W ZNACZNEJ MIERZE ZNAKOWANE 
SZLAKI ROWEROWE: CZARNY, NIEBIESKI, 
ZIELONY, ŻÓŁTY, PROWADZĄCE PRZEZ 
DOLINĘ ŚRODKOWEJ WISŁY ORAZ 
PUSZCZĘ KOZIENICKĄ

W głównej części 
odbudowanego 

pałacu mieści się teraz 
Urząd Miejski



Opuszczając miasto, kierujemy się czarnym szlakiem rowe-
rowym w stronę kozienickiego powiśla. Mijając stawy rybne 
z prawej strony i kozienicką stadninę koni z lewej, jedziemy 
przez Wójtostwo, a w Przewozie za mostem skręcamy  
w prawo na niebieski szlak rowerowy. Dalej przez Holendry 
Kozienickie, zjeżdżamy z szosy – już niedaleko królowa 
polskich rzek. Po przejechaniu około 7 kilometrów dojeż-
dżamy do wału wiślanego, skąd rozciąga się widok na Wisłę. 
Kierujemy się w prawo, tym samym wjeżdżamy na zielony 
szlak rowerowy. Jedziemy wzdłuż wału, równolegle do rzeki. 
Po przejechaniu kolejnych 3 kilometrów, dalej zielonym 
szlakiem rowerowym w Kępie Wólczyńskiej zjeżdżamy 
na szosę, chwilowo oddalając się od rzeki. Przejeżdżając 

przez nadwiślańskie wsie: Wólkę Tyrzyńską B, Samwodzie  
i Kępeczki, opuszczamy zielony szlak rowerowy, ponownie 
docieramy do Wisły, konkretnie do jednego z nielicznych 
miejsc, z którego rozpościera się wyjątkowy widok na 
płynącą rzekę. Po 15 kilometrach jazdy osiągamy punkt 
widokowy „Kępeczki”.

PUNKT WIDOKOWY „KĘPECZKI” - 15,00 km, 1:15
Niezwykle urokliwy widok na największą rzekę Polski – Wi-
słę, jaki rozciąga się z punktu widokowego w Kępeczkach 
przyciąga zarówno turystów, jak i mieszkańców. Samo 
miejsce jest bardzo dobrze zagospodarowane i przygo-
towane do tego, by móc tu odpocząć, zachwycając się 

Kozienickie Powiśle

STRATEGICZNE PUNKTY TRASY III

1. Kozienice – START – parking przy 
Starostwie Powiatowym (0 km, 0:00)

2. Kozienice – zabytkowy Zespół Pałaco-
wo-Parkowy (1 km, 00:05)

3. Holendry Kozienickie – dojazd do 
Wisły (7 km, 00:30)

4. Kępeczki – punkt widokowy na Wisłę 
(15 km, 1:15)

5. Łoje – punkt widokowy na Wisłę (20 
km, 1:35)

6. Przewóz – wjazd na czarny szlak rowe-
rowy (25 km, 1:40)

7. Kępice – pomnik ku czci żołnierzy BCh i 
AK ( 27 km, 1:45)

8. Sieciechów – „Paryż”, zabytkowy 
kościół pw. św. Wawrzyńca, Jezioro 
Czaple (30 km, 2:00)

9. Opactwo – zabytkowy pobenedyktyń-
ski zespół klasztorny (33 km, 2:10)

10. Borek – Fort Nr V „Borek” należący 
do umocnień Twierdzy Dęblin (38 
km, 2:32)

11. Oleksów – zabytkowy kościół pw. św. 
Stanisława Biskupa  
i Męczennika ( 45 km, 2:57)

12. Bąkowiec (58 km, 3:50)

13. Garbatka-Letnisko  
(62 km, 4:00)

14. Molendy – cmentarz wojenny z I 
wojny światowej – Molendy II (66 
km, 4:15)

15. Molendy – centrum wsi  
(70 km, 4:20)

16. Kozienice – META (80 km, 5:15)
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W drodze – zmierzamy w kierunku Wisły

Punkt widokowy „Kępeczki”
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Czas jazdy nie uwzglednia postojow w poszczegolnych punktach trasy



pięknym widokiem. Odwiedzający mogą korzystać z wiaty, 
boiska do siatkówki i piłki nożnej, a nawet rozpalić ognisko  
w specjalnie przygotowanym do tego miejscu.

Po chwili zachwytu krajobrazem nadwiślańskim ruszamy 
dalej. Za Staszowem powtórnie wjeżdżamy na drogę przy-
wałową. Od czasu powodzi w 2010 r. drogi te są wzmoc-
nione i wyrównane, dzięki czemu jazda na rowerach jest 
o wiele łatwiejsza, choć miejscami nieutwardzony tłuczeń 
wymaga włożenia w jazdę większego wysiłku. Kierujemy 
się na Przewóz, po drodze opuszczamy gminę Kozienice, 
jesteśmy w gminie Sieciechów.

Na 20 kilometrze rajdu, w miejscowości Łoje, znajdziemy 
kolejny punkt widokowy na Wisłę. 

ŁOJE – 20,00 km, 1:35
Punkt widokowy na Wisłę
Dolina Środkowej Wisły roztacza przed nami piękne widoki. 
Rzeka tworzy przestrzeń wokół siebie, którą zajmują dzie-
siątki zbiorowisk roślinnych, zamieszkiwanych z kolei przez 
setki gatunków zwierząt. Wśród nich gatunki znajdujące 
się pod ochroną, są to głównie liczne gatunki ptactwa 
objęte tzw. Dyrektywą Ptasią. Spotkać możemy również 
bobry tworzące swoje żeremia, dziki, sarny i jelenie. Nad 
Wisłą zachowały się zbiorowiska roślinne typowe dla dużej 
nizinnej rzeki, np. lasy łęgowe (łęgi). Są to specyficzne lasy 
przystosowane do corocznych zalewów, budowane przez 
wierzby, topole, jesiony. Ekosystemy te pod względem bo-
gactwa gatunkowego oraz złożonej struktury przestrzennej 
nieraz porównywane są do tropikalnych lasów deszczowych.

Jadąc wzdłuż wału, po 25 kilometrach jazdy, docieramy 
do czarnego szlaku rowerowego w Przewozie. Skręcamy 

w prawo, żegnamy nadwiślańskie widoki i jedziemy na 
południe do wsi Kępice. 

KĘPICE – 27,00 km, 1:45
Pomnik ku czci żołnierzy BCh i AK 
We wsi Kępice znajduje się pomnik 
upamiętniający zamordowanych 
przez hitlerowców podczas II woj-
ny światowej, w listopadzie 1943 
roku żołnierzy i członków oddziału 
Batalionów Chłopskich i Armii Kra-
jowej Bolesława Krakowiaka „Bilofa” 
i Tomasza Abramczyka „Tomasza”. 

Po chwili zadumy wracamy na trasę, 
na horyzoncie widzimy już bry-
łę zabytkowego poklasztornego 
kościoła pw. Wniebowzięcia NMP  

Kępice – pomnik ku czci żołnierzy BCh i AK

Przywałowa droga w okolicy Staszowa
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w Opactwie. Zanim jednak do niego dotrzemy, odwiedzimy 
historyczny Sieciechów, do którego wjedziemy polną dróżką 
prowadzącą przez mostek na rzeczce przy Jeziorze Czaple. 

SIECIECHÓW – 30,00 km, 2:00
„Paryż”, zabytkowy kościół pw. św. Wawrzyńca, 
Jezioro Czaple 
Tym sposobem docieramy do zabytkowej świątyni z końca 
XVIII w. pw. św. Wawrzyńca w Sieciechowie, a także – co 
ciekawe – do Paryża, czyli jednej z uliczek Sieciechowa. 

Sieciechów to miejscowość z najstarszym rodowodem  
w powiecie kozienickim. Z zapisków wynika, że w XI wie-
ku mieścił się tu potężny gród piastowski możnowładcy, 
palatyna Sieciecha, żyjącego i mającego istotny wpływ na 
tworzenie państwa piastowskiego niemalże 1000 lat temu! 
Od niego również miejscowość bierze swoją nazwę. Pierw-
sze wzmianki pochodzą z kronik Galla Anonima. Gród ten 
bronił ziem państwa młodopiastowskiego przed napadami 

Jadźwingów, Litwinów i Tatarów. Sieciech 
za czasów swego panowania sprowadził  
z Prowansji do Sieciechowa Benedyktynów, 
którzy osiedli w jego grodzie.

Należy zachować szczególną ostrożność, 
ponieważ od ulicy Paryż do jeziora trzeba 
pokonać odcinek bardzo ruchliwej drogi 
krajowej nr 48. Po pokonaniu 1/3 trasy 
należy się chwila wytchnienia. W Siecie-
chowie możemy zaplanować odpoczynek 
na plaży nad Jeziorem Czaple, największym  
w powiecie kozienickim, bo o powierzchni  
17 ha, będącym pozostałością po starorzeczu 
Wisły. Bardzo czysta woda, o czym świadczyć 
może obecność w jeziorze raków, jest zachętą 
dla amatorów pływania, a także wędkarzy. 

Nad jeziorem jest spora piaszczysta plaża, molo i łagodne 
zejście do wody. Dzięki temu w okresie letnim przybywa tu 
wielu letników z Kozienic, Dęblina, Ryk, Radomia, a także 

Podczas wyznaczania III trasy, na wale przeciwpowodziowym w okolicy 
Łojów spotkaliśmy bobra!

Przy pomniku 
każdego roku  

w październiku 
odbywają się 
uroczystości 
patriotyczne,  

w których biorą 
udział przedstawiciele 

środowisk 
kombatanckich, 

władz państwowych, 
samorządowych, 

mieszkańcy powiatu 
i przedstawiciele 
duchowieństwa

Sieciechów – kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca

Będąc w Sieciechowie, 
warto zrobić sobie
zdjęcie w... Paryżu, 

czyli na jednej  
z sieciechowskich uliczek 

z piękną drewnianą
zabudową

W 2017 roku molo 
nad Jeziorem Czaple 
przeszło gruntowny 
remont oraz zostało 

wydłużone



Sieciechów – Jezioro Czaple
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mieszkańców Sieciechowa i okolicznych miejscowości, 
żeby zażyć kąpieli wodnych i słonecznych.

Po odpoczynku wracamy na trasę, najbliższy odcinek 
do pokonania prowadzi drogą krajową nr 48, na której 
obowiązuje nas szczególna uwaga, zachowanie zasad 
bezpieczeństwa i ograniczonego zaufania dla innych 
pojazdów poruszających się ulicą. Przejeżdżamy przez 
charakterystyczny sieciechowski rynek o historycznym 
układzie, którego zabudowa sięga XVII w. Kiedyś na rynku 
znajdowała się jedna z dwóch miejskich szubienic, obecnie 
znajduje się tu zadbany park i plac zabaw. Jadąc cały czas 
drogą krajową docieramy do Opactwa. 

OPACTWO – 33,00 km, 2:10 
Zabytkowy pobenedyktyński zespół klasztorny 
Trasa doprowadziła nas do zabytko-
wego pobenedyktyńskiego zespołu 
klasztornego w Opactwie. Historycy 
do dziś nie są zgodni co do daty 
sprowadzenia zakonników na te 
tereny. Prawdopodobnie sprowa-
dził ich z Prowansji wspomniany 
wcześniej palatyn Sieciech, który 
osadził ich w swoim grodzie. Przez 
wieki, dzięki benedyktyńskiej pracy, 
mieli oni istotny wpływ na rozwój 
okolicy. Wspaniała pobenedyktyńska świątynia o baroko-
wej bryle zachwyca swoją oryginalnością. Obecny wygląd 
świątyni zawdzięczamy opatowi Józefowi Kurdwanow-
skiemu, który zarządzał sieciechowskim zgromadzeniem 
w latach 1739-1748. Świątynia pochodzi z I poł. XVIII w., 
a same zdobienia wnętrz wykonywano prawie 10 lat. 
Do dziś zapierają one dech w piersiach. Kościół tonie  
w kolorach, freski wywołują efekt trójwymiarowości. Na 
ścianach zobaczyć można portrety Bolesława Chrobrego  
i Sieciecha, dobrodziejów benedyktynów, za których przez 
kilka wieków wznoszono modły 1 października i 9 lutego, 
a także wizerunki 3 opatów: Józe-
fa Kurdwanowskiego, Wawrzyńca 

Bułharewicza i Leonarda Prokopowi-
cza. Warto wspomnieć, że budowla 
zaprojektowana została specjalnie na 
potrzeby zgromadzenia słynącego 
z muzykalności i sztuki wokalnej, 
stąd wspaniała akustyka obiektu,  
w którym wykorzystano specjal-
ne rozwiązania architektoniczne. 

Świątynię konsekrowano w 1770 roku. Do dziś w kościele 
zachowały się zabytkowe organy oraz chrzcielnica szaf-
kowa. Na terenie zespołu klasztornego zachowały się 
średniowieczne fundamenty wcześniejszych budowli, pałac 
opacki, zabytkowa dzwonnica, w podziemiach znajdują się 
krypty blisko 280 zakonników. W Opactwie prowadzone 
były także wykopaliska archeologiczne zorganizowane 
przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Wzbogaceni wiedzą o wspaniałym obiekcie możemy 
podążać dalej – do Borku, po drodze odnajdziemy pozo-
stałości po systemie umocnień, fortów twierdzy dęblińskiej 
Iwanogorod. Za Opactwem zjeżdżamy z „krajówki” na 
drogę powiatową, przez Nagórnik dotrzemy do jednego  
z pięciu po lewej stronie Wisły dużych obiektów militarnych 
twierdzy dęblińskiej.

BOREK – 38,00 km, 2:32
Fort Nr V „Borek” 

Fort nr V „BOREK”, należący do 
umocnień Twierdzy Dęblin wybu-
dowany został w II poł. XIX w. Do 
dziś niewiele po nim pozostało. 
Został wyburzony w 1915 roku,  
w momencie, gdy Rosjanie opusz-

czali lewy brzeg Wisły. Aktualnie teren, na którym znajdują 
się ruiny fortu jest terenem prywatnym. Sama miejscowość 
jest jedną z większych miejscowości gminy Gniewoszów. 
Borkowiacy żyją głównie z sadownictwa i uprawy warzyw.

Stąd drogą powiatową kierujemy się do Oleksowa.

OLEKSÓW – 45,00 km, 2:57
Zabytkowy kościół pw. św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika 

Kolejnym punktem na III trasie jest zabyt-
kowa świątynia z XVII w. pw. Św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika w Oleksowie. Sam 
Oleksów to jedna z najstarszych wsi na 
terenie powiatu kozienickiego, jej początki 
sięgają XII w., a właścicielami dóbr oleksow-
skich były m.in. znane szlacheckie rodziny 
Oleśnickich, Gniewoszów, Szembeków, 
Mycielskich, Działyńskich. Na przestrzeni 
wieków od połowy XIII w. kościół parafialny 
podlegał zmianom dziejowym. Jako cieka-
wostkę należy podać, że w 1589 r. jeden  
z właścicieli Oleksowa Jan Gniewosz zamie-
nił kościół na zbór kalwiński. Takich przy-
padków nie spotykamy więcej na terenie 
powiatu kozienickiego. Katolicy odzyskali 
świątynię po pół wieku. Obecny kościół jest 
jednonawowy, usytuowany na planie krzyża greckiego, 
wewnątrz znajdują się barokowe elementy wyposażenia, 
takie jak zabytkowe stalle, ławki, chrzcielnica, a także współ-
cześnie wykonany witraż o charakterze patriotycznym ze 

Jedziemy do Opactwa, gdzie można zwiedzić zabytkowy pobenedyktyński zespół kościelno-klasztorny

W 2017 roku rozpoczęły 
się starania o uznanie
pobenedyktyńskiego 
zespołu klasztornego

w Opactwie za „Pomnik 
Historii” i wpisanie go

na listę zabytków 
Prezydenta RP

Już dwukrotnie  
w zabytkowej świątyni
w Opactwie odbywał 

się Koncert z cyklu
Mazowsze w Koronie. 
W październiku 2011

roku melomani mogli 
usłyszeć Varsovie Brass
Quintet, a w 2012 Chór 

Akademicki SGH  
i zobaczyć Teatr Ruchu 

Balonik

W Pałacu Opackim 
mieści się aktualnie
Specjalny Ośrodek 

Szkolno- 
-Wychowawczy

Borek – Fort Nr V Twierdzy Dęblin

Oleksów – kościół parafialny pw. św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika

Na witrażu widnieje 
fragment wiersza 
Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego „Elegia  
o chłopcu polskim” –

„Zanim padłeś, jeszcze 
ziemię przeżegnałeś 
ręką. Czy to była kula 
synku? Czy to serce 

pękło?”

W 2016 roku 
na aukcji w Stanach

Zjednoczonych 
odnaleziony został 

skradziony w 1994 roku 
zabytkowy kielich!

Legenda głosi, że na 
terenie fortu istniał 

wlot do tunelu 
prowadzącego pod 

Wisłą aż do
Dęblińskiej Twierdzy. 

Czy to prawda?

W oleksowskim 
kościele w kwietniu 
2013 roku w ramach 
koncertów z cyklu 

Mazowsze w Koronie 
wystąpiła Orkiestra 

Marii Pomianowskiej 
ARCUS POLONIAE
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sceną przedstawiającą 
Matkę Boską trzymającą 
na rękach dziecko, któ-
re walczyło w obronie 
kraju.

Spod kościoła w Olek-
sowie kierujemy się  
w lewo na najbliższym 
skrzyżowaniu za kościo-
łem skręcamy w prawo.  
W niedalekim Sławczy-
nie wjeżdżamy na czar-
ny szlak rowerowy. Je-
dziemy asfaltową drogą 
przez Zalesie, na skrzy-
żowaniu w Woli Klasztor-
nej skręcamy w lewo, na 
żółty szlak rowerowy. Po-
prowadzi on nas do sa-
mego końca trasy, której  

z tego miejsca pozostało jedynie około 25 kilometrów. Kieruje-
my się na Bąkowiec, po drodze mijamy duże stawy hodowlane 
o nazwach Wołowy Staw, Trzcinowy Staw. Docieramy do drogi 
wojewódzkiej 738. Zachowując szczególną ostrożność, po-
konujemy około 300 metrów tej drogi, trzymamy się żółtego 
szlaku rowerowego, od stawów jesteśmy już w gminie Garbat-
ka-Letnisko. W Bąkowcu możemy zatrzymać się przy sklepie  
i chwilę odetchnąć po jeździe w otwartym terenie, gdzie 
byliśmy narażeni na możliwość wystąpienia dosyć silnych 
wiatrów. Jedziemy do Garbatki-Letnisko, malowniczej 
miejscowości położonej na skraju Puszczy Kozienickiej. 

GARBATKA-LETNISKO – 62,00 km, 4:00 

Garbatka przyciągała w przeszłości i przy-
ciąga do dziś letników i turystów. Nazwa 
wsi pochodzi od licznie występujących  
w okolicy, porośniętych lasami wzniesień i 
pagórków – przez ludność nazywanych „gar-
bami”.  Pierwsze zapiski na temat miejscowo-
ści pochodzą z 1449 roku, kiedy to Garbatka 

wymieniana była jako własność braci Ślizów herbu Awdaniec. 
Następnie ziemie te były własnością rodu Kochanowskich, po 
czym weszły w skład dóbr benedyktynów sieciechowskich. 
Walory klimatyczne położonej na skraju Puszczy Kozienic-
kiej miejscowości odkryto około 1885 r., gdy uruchomiono 

najdłuższą w Królestwie Polskim linię kolejową Iwanogrodz-
ko-Dąbrowską. Prawdziwy rozkwit miejscowości nastąpił  
w okresie międzywojennym. Na wielu zachowanych do dziś 
willach występuje typowy dla budownictwa letniskowego 
motyw słońca z promieniami. Przejeżdżając przez uliczki 
Garbatki mamy okazję zobaczyć kilka takich willi. 

Sama miejscowość jest dosyć rozległa, biegnie przez nią 
linia kolejowa. Warto również obejrzeć budynek dworcowy 
z końca XIX w. Garbatkę otaczają lasy 
Puszczy Kozienickiej, w tym Rezer-
wat Krępiec z ciekawą roślinnością 
na zboczach potoków Brzeźniczka 
i Krępiec. Rezrerwat „Krępiec” utwo-
rzony został w 1994 roku i rozciąga 
się na powierzchni ponad 270 ha.

Po zwiedzeniu Garbatki ulicą Partyzantów udajemy się 
do Molend.

MOLENDY – 66,00 km, 4:15
Cmentarz wojenny z I wojny światowej – Molendy II 
Wieś otoczona jest lasami Pusz-
czy Kozienickiej i mokrymi łąka-
mi. Historia wsi sięga XVIII wieku. 
Utworzona została na terenach, 
na których w średniowieczu ist-
niały wsie Wólka Józefowska i 
Krępiec. Na początku wioski po-
łożone są dwa cmentarze wojenne z I wojny świato-
wej: Molendy I i Molendy II. Ten drugi jest zadbany  
i otoczony opieką. Na tablicy u wejścia na kwatery wojenne 
widnieje napis:

MIEJSCE PRAWEM 
CHRONIONE

CMENTARZ WOJENNY 
1914-1915 MOLENDY II
MIEJSCE WIECZNEGO 

SPOCZYNKU 
ŻOŁNIERZY ARMII 

AUSTRO-WĘGIERSKIEJ, 
NIEMIECKIEJ  
I ROSYJSKIEJ

WŚRÓD NICH BYLI 
RÓWNIEŻ POLACY 
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

Około 300 m w prawo 
od drogi asfaltowej łą-
czącej Molendy z szosą 
Kozienice-Zwoleń znaj-
duje się pomnik ku czci 
partyzantów z Armii 
Krajowej i Batalionów 

Chłopskich, którzy zginęli w czasie bitwy pod Molendami 
7 kwietnia 1944 roku. Molendy w czasie drugowojennej 
okupacji były przysiółkiem, gdzie często zatrzymywali się 
partyzanci z BCh i AK. 

Pod Molendami rozegrała się największa 
na terenie obwodu kozienickiego AK bi-
twa oddziałów partyzanckich z wojskami 
okupanta. Pod wsią Niemcy zorganizo-
wali obławę na oddziały AK i BCh „Gry-
fa” i „Tomasza”. W walce pod Molendami 
zginęło 19 partyzantów i 3 mieszkańców 
wsi. Straty wroga wyniosły 24 zabitych  
i 30 rannych.  W Molendach ustawiony jest również 
Krzyż Powstańczy, miejsce upamiętniające Powstańców 
Styczniowych zamordowanych w okolicy przez Moskali  
w marcu 1864 r. Warto odwiedzić to miejsce i uczcić pole-
głych Powstańców. 

Po przebyciu 70 kilometrów trasy pozostaje jeszcze około 
10 kilometrów żółtym szlakiem rowerowym. 4 km prowadzi 
przez piaszczyste drogi leśne Puszczy Kozienickiej. Z lasu 
wyjeżdżamy w Rudzie, na końcu wsi skręcamy w lewo na 
Śmietanki, dalej przez Janów wjeżdżamy ulicą Kolejową do 
Kozienic. Stąd już przez kozienickie osiedla niedaleko do 
mety, która jest jednocześnie rozpoczęciem trasy. 

KOZIENICE – KONIEC TRASY – 80,00 km, 5:15

Bąkowiec – Trzcinowy Staw

Garbatka-Letnisko – willa na szlaku „Garbackich Willi”

Będąc w Garbatce, 
warto przejść lub 

przejechać Szlakiem 
Garbackich Will

Z Garbatką związanych 
jest wiele sławnych
osób: m.in. Leszek 

Kołakowski
i Andrzej Jagodziński

Nazwa wsi pochodzi 
od nazwiska rodziny

włościańskiej 
Molendów

Figura na cmentarzu I-wojennym 
Molendy II

Zakończenie III Powiatowego Rajdu Rowerowego „Śladami Historii”

Każdego roku 
przy pomniku 
organizowane

są obchody 
upamiętniające Bitwę 

pod Molendami



STRATEGICZNE PUNKTY TRASY IV

1. Kozienice – START– parking przy Staro-
stwie Powiatowym (0 km, 0:00)

2. Kozienice – cmentarz parafialny  
(1 km, 00:05)

3. Aleksandrówka – „Cholerna Góra” (4 
km, 00:20)

4. Kociołki – cmentarz wojenny  
(10 km, 00:45)

5. Bóbek – cmentarz z I wojny światowej, 
kapliczka św. Franciszka  
z Asyżu (18 km, 1:20)

6. Brzustów – pomnik Legionów Polskich 
(24 km, 1:47)

7. Policzna – cmentarz z I wojny świato-
wej (28,5 km, 2:10)

8. Policzna – kościół pw. św. Stefana, 
Pałac Przeździeckich (31 km, 2:20)

9. Gródek – kościół pw. św. Trójcy  
(36 km, 2:40)

10. Czarnolas – Muzeum Jana Kochanow-
skiego (41 km, 3:00)

11. Bąkowiec – cmentarz z I wojny świato-
wej (55 km, 3:56)

12. Bąkowiec/Słowiki – „Złoty Kamień” 
(58,5 km, 4:05)

13. Słowiki – cmentarz z I wojny świato-
wej (61 km, 4:18)

14. Kociołki (74 km, 5:05)

15. Kozienice – META (80 km, 5:20) 
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KOZIENICE – START – 0,0 km, 0:00
Trasa IV rozpoczyna się na parkingu przy ul. Kochanowskiego, 
obok Sądu i Prokuratury, vis-a-vis Starostwa Powiatowe-
go w Kozienicach. Stąd wyjeżdżamy z parkingu w lewo  
i ul. Kochanowskiego przejeżdżamy przez skrzyżowanie  
z ul. Głowaczowską, skręcamy w prawo w ul. Piłsudskiego, 
następnie w lewo w ul. Cmentarną, prowadzącą do cmen-
tarza parafialnego w Kozienicach, na którym znajduje się 
Kwatera Legionów Polskich.

KOZIENICE – 1,00 km, 00:05
Cmentarz parafialny – kwatera 
Legionów Polskich 
Kwatera Legionów Polskich na kozienickim 
cmentarzu pochodzi z okresu I wojny świa-
towej i jest miejscem pochówku żołnierzy 
polskich oddziałów zbrojnych walczących za niepodległość 
Polski. W jej centralnej części znajduje się betonowa brama 

TRASA IV
KOZIENICE – ALEKSANDRÓWKA – KOCIOŁKI – BÓBEK – BRZUSTÓW – POLICZNA – GRÓDEK – 
CZARNOLAS – BĄKOWIEC – SŁOWIKI – KOCIOŁKI - KOZIENICE

DŁUGOŚĆ

80 km
CZAS

5:20 h
STOPIEŃ TRUDNOŚCI OZNAKOWANIE

W ZNACZNEJ MIERZE ZNAKOWANE SZLAKI 
ROWEROWE: CZARNY, NIEBIESKI, ZIELONY, 
ŻÓŁTY, CZERWONY, PROWADZĄCE PRZEZ 
DOLINĘ ZAGOŻDŻONKI, PUSZCZĘ KOZIENICKĄ 
ORAZ TERENY TRZECH POWIATÓW: KOZIENIC-
KIEGO, RADOMSKIEGO I ZWOLEŃSKIEGO

Rozgrzewka przed IV Powiatowym Rajdem Rowerowym

Na kozienickiej 
nekropolii od wielu 

lat 1 i 2 listopada 
prowadzona jest 
kwesta na rzecz

ratowania zabytkowych 
nagrobków

1,152

5

3

14

4

6

7

8

9

10

11

12

13

Czas jazdy nie uwzglednia postojow w poszczegolnych punktach trasy
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z krzyżem i napisem „CZEŚĆ BOJOWNIKOM WOLNOŚCI”. 
W kwaterze znajduje się 28 jednakowych krzyży, z których 
tylko 4 opatrzone są nazwiskami poległych, ponadto na 
większości z nich widnieje napis LEGIONISTA BEZIMIENNY. 
Jednak w ostatnim czasie udało się ustalić większość nazwisk 

pochowanych legionistów. Podczas uroczy-
stości upamiętniającej Narodowe Święto 
Niepodległości w 2015 roku odsłonięta  
i poświęcona została tablica z nazwiskami 
poległych żołnierzy. 

Tuż obok Kwatery Legionistów umiejsco-
wiona jest Kwatera Żołnierzy Września 
1939 r. Na mogiłach znajdują się tablice  
z danymi żołnierzy, którzy zginęli podczas 
wojny w okolicach Kozienic.

Z cmentarza jedziemy ulicą Pił-
sudskiego, skręcamy w prawo 
w Aleję 11 Listopada i czarnym 
szlakiem rowerowym kieruje-
my się w stronę Aleksandrówki, 
gdzie można zatrzymać się 
w lesie przy Cholernej Górze, 
oddalonej od startu o około  
4 km. Na wzniesieniu znajduje 
się cmentarz wojenny. 

ALEKSANDRÓWKA – 
4,00 km, 00:20
„Cholerna Góra” – cmen-
tarz z I wojny światowej 

W centralnej części 
ulokowany jest drew-
niany krzyż z tabliczką, 
na której zamieszczony 
jest tekst modlitwy. Ta-
blica ulokowana przy 
ogrodzeniu cmentarza 
informuje nas o austriac-
kim i rosyjskim pocho-
dzeniu pochowanych tu 
żołnierzy. W tym miejscu 
chowano również zmar-
łych podczas epidemii 
cholery – na co wskazuje 
nazwa.

Po chwili zadumy wra-
camy na trasę. Leśnymi 
drogami kierujemy się 
w stronę Kociołek. Dalej 
trasa prowadzi ul. Pod-
górną, do drogi wojewódzkiej 737, skręcamy w prawo. 
Uwaga na wysokie natężenie ruchu, zachowując szczególną 
ostrożność, przechodzimy na drugą stronę drogi, a po 100 
m skręcamy w lewo. Jedziemy wzdłuż granicy powiatu, 
leśnymi duktami docieramy do cmentarza I-wojennego 
w Kociołkach. 

KOCIOŁKI – 10,00 km, 00:45
Cmentarz wojenny

Cmentarz ma powierzchnię około 
7 arów i ogrodzony jest solidnym 
drewnianym ogrodzeniem. Wzdłuż 
całej nekropolii usypana jest zbioro-
wa mogiła, na której ustawione są 
dwa duże, ale różnej wielkości krzyże 
łacińskie oraz jeden krzyż prawo-
sławny. Pogrzebani są tu żołnierze 
armii rosyjskiej i austro-węgierskiej, 
wśród nich około 70 Polaków. Łącznie 
spoczywa tu 402 żołnierzy, w tym 

24 oficerów.  Między krzyżami łacińskimi postawiony jest 
symboliczny pomnik-mogiła ppor. Michała Gumińskiego 
„Cezara”, poległego 24 lutego 1944 r. w nieodległej leśni-
czówce Kobyli Las. 

Nieopodal tego miejsca na miło-
śników jazdy konnej czeka Stajnia 
Kociołki – miejsce, w którym można 
bardzo przyjemnie spędzić wolny 
czas.

Po chwili refleksji ruszamy dalej naszą 
trasą. Czeka nas 2 kilometry trudnej 
leśnej trasy, z wieloma podjazdami  

i piaszczystymi etapami. Docieramy do szerokiego duktu 
tzw. „leśnej autostrady” i jedziemy nią aż do Bóbka. Skręcamy 
w lewo i po przejechaniu około 100 m po prawej stronie 
znajdziemy cmentarz wojenny, na którym pochowani są 
żołnierze polegli w operacji dęblińskiej.

BÓBEK  
– 18,00 km, 1:20
Cmentarz 
wojenny z czasów 
I wojny światowej
Na cmentarzu pocho-
wani są żołnierze polegli 
w operacji dęblińskiej 
22-26 X 1914 r. Przed 
cmentarzem  z czasów 
I wojny światowej znaj-
duje się ufundowana 
w 2010 r. figura św. Fran-
ciszka z Asyżu. Na jego 
terenie zaś ulokowany 

jest również kamień z inskrypcją „Z WDZIĘCZNOŚCIĄ 
BOGU ZA WSZYSTKIE ŁASKI POLUJĄCY W TYCH LASACH 
PIOTR, ANDRZEJ I MIROSŁAW PIOTROWSCY Z KOŁA ŁOW. 
ŚW. HUBERT W RADOMIU”. W pobliżu cmentarza znajduje 
się leśniczówka. 

Stąd przez Krasną Dąbrowę, Żytkowice trasa biegnie do 
Brzustowa, gdzie krótki jej odcinek należy pokonać nie-
bieskim szlakiem rowerowym.

BRZUSTÓW  
– 24,00 km, 1:47
Pomnik Legionów 
Polskich 
W Brzustowie warto 
zatrzymać się przy jed-
nym z miejsc pochów-
ku żołnierzy Legionów 
Polskich poległych pod 
Anielinem-Laskami  
w 1914 r. Na drewnia-
nym krzyżu znajdziemy 
tabliczkę z inskrypcją: 
„MIEJSCE UŚWIĘCONE 
KRWIĄ BOHATERÓW 
NARODOWYCH/ W TYM 
MIEJSCU NA CMENTA-
RZU POLOWYM ZŁOŻONE BYŁY CIAŁA ŻOŁ-
NIERZY I BRYGADY LEGIONÓW POLSKICH, 
KTÓRZY W DNIACH 22.X - 26.X.1914 R. PO-
LEGLI W BITWIE POD LASKAMI-ANIELINEM/ 
EKSHUMOWANE CIAŁA PRZENIESIONO  
W 1933 R. DO MAUZOLEUM I BRYGADY  
W ŻYTKOWICACH/ TOWARZYSTWO PAMIĘCI 
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO KOŁO W PIONKACH/ 
SPOŁECZEŃSTWO GMINY GARBATKA/ 
BRZUSTÓW 3 V 1994 R.”

Z Brzustowa dalej leśnymi duktami jedziemy do Policznej 
w powiecie zwoleńskim. Tu pierwszym przystankiem przed 
wyjazdem z lasu będzie cmentarz I-wojenny.

POLICZNA – 28,5 km, 2:10
Cmentarz z I wojny światowej 
Leżą tu żołnierze I Armii Austro-Węgierskiej, w tym „Kra-

Kwatera Legionów Polskich na kozienickim cmentarzu

Każdego roku 
11 listopada 

Starostwo Powiatowe 
w Kozienicach przy 

kwaterze na cmentarzu 
parafialnym organizuje 

uroczyste obchody 
Narodowego Święta 

Niepodległości

Aleksandrówka – „Cholerna Góra”

Corocznie w sierpniu na 
cmentarzu wojennym

w Kociołkach 
organizowane są 

uroczystości
patriotyczno-religijne  

w rocznice śmierci
Michała Gumińskiego 

„Cezara”

Kociołki – cmentarz wojenny z pomnikiem-mogiłą ppor. Michała Gumińskiego „Cezara”

W Stajni Kociołki 
jesienią organizowany 

jest Hubertus – 
coroczne święto 

myśliwych, leśników  
i jeźdźców

Bóbek – figura św. Franciszka na cmentarzu 
wojennym

Warto przyjechać do 
Brzustowa na

początku października, 
kiedy to na okolicznych 

polach odbywa 
się rekonstrukcja 

historyczna bitwy pod
Anielinem-Laskami

Brzustów – pomnik Legionistów 
Józefa Piłsudskiego



towany, podobnie jak pałac, przez 
Jerzego Wernera, wybudowany 
został w latach 1889-1894 stara-
niem ks. Antoniego Grudzińskiego.  
W tym pięknym neogotyckim, trzy-
nawowym kościele, zbudowanym 
na planie krzyża łacińskiego w 1892 
roku Stefan Żeromski poślubił Ok-

tawię z Radziwiłowiczów Rodkiewiczową. Ślubu udzielał  
przyjaciel pisarza, ówczesny proboszcz parafii w Policznej 
ks. Antoni Grudziński.

Po zwiedzeniu kościoła ruszamy dalej w trasę. Drogą, którą 
dotarliśmy do kościoła zmierzamy z Policznej do Gródka. 
Skręcamy w prawo i jedziemy przez Wólkę Policką, wzdłuż 
rzeki Policzanki. Dojeżdżamy do Gródka. Po naszej prawej 
stronie rozciąga się zalew na rzece Policzance. Jadąc dalej 
prosto, dojeżdżamy do czerwonego szlaku rowerowego, 
skręcamy w lewo, by dotrzeć do kościoła w Gródku.

GRÓDEK – 36,00 km, 2:40
Kościół pw. św. Trójcy

Obecny kościół w Gródku wybudowano w latach 1593-
-1598 z fundacji Andrzeja Kochanowskiego i jego żony 
Anny. W latach 1903-1910 dobudowano część nawy, nowe 
prezbiterium i zakrystię. Kościół uległ jednak zniszczeniu  
w 1914 roku podczas działań wojennych, odnowiony został 
w latach 1950-51. W kościele znajdują się fragmenty póź-
norenesansowej polichromii z końca XVI wieku, krucyfiks 
z XVII wieku, stara chrzcielnica z oktogonalną czaszą  
i główkami aniołów, a także krzyż relikwiarzowy z 1633 
roku z relikwiami św. Klemencji.

Spod kościoła w Gródku wyruszamy w lewo i szosą, którą 
prowadzi czerwony szlak rowerowy, przez Czarnolas-Kolonię 
docieramy do Czarnolasu. Po przejechaniu 40 km możemy 
odpocząć na terenie Muzeum Jana Kochanowskiego.

CZARNOLAS – 41,00 km, 3:00
Muzeum Jana Kochanowskiego 
Czarnolas istniał już w XIV wieku, jego 
nazwa pochodzi od jodłowych grądów, 
które nazywane były czarnym lasem. Od 
końca XV wieku Czarnolas był własnością 
Kochanowskich. W miejscowości, w której 
żył i tworzył europejskiej sławy polski re-
nesansowy poeta, twórca fraszek, pieśni  
i trenów, można zwiedzić bardzo ciekawe 
obiekty muzealne poświęcone Janowi 
Kochanowskiemu i jego rodzinie. Zobaczyć 
tu można m.in. kaplicę z kryptą grobową, 
pomnik poety, symboliczny obelisk Urszul-
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kowskie Dzieci – Staszki” z 13 Galicyjskiego Pułku Piechoty 
polegli podczas I wojny światowej w trakcie bitwy 23/24 
października 1914 r. Jak informuje nas tablica, złożono tu 
ciała 1200 żołnierzy austro-węgierskich oraz 150 polskich.

Z cmentarza trasa prowadzi dalej drogą lokalną, którą do-
jeżdżamy do drogi krajowej nr 79. Zachowując szczególną 
ostrożność przeprowadzamy rowery na drugą stronę drogi  
i kierujemy się w prawo. Jedziemy wzdłuż ceglanego muru, za 
którym znajduje się XIX-wieczny park i pałac Przeździeckich.

POLICZNA – 31,00 km, 2:20
Pałac Przeździeckich, kościół pw. św. Stefana 

Policzna to miejscowość gminna w powiecie zwoleńskim,  
sąsiadującym bezpośrednio z powiatem kozienickim. Najstar-
sze notatki o wsi Policzna pochodzą z XII wieku. Od XV wieku 
posiadaczami wsi byli Kochanowscy, którzy zarządzali nią 
aż do 1718 roku, kiedy przeszła w ręce Adama Szaniawskie-
go – kasztelana lubelskiego. Pod koniec XIX wieku majątek  

w Policznej kupiła hr. Maria z Tyzenhauzów Przeździecka. 
Od tej pory nastąpił znaczny rozkwit wsi. Neorenesansowy 
pałac Przeździeckich wybudowany został w latach 1889-1894, 
według projektu Jerzego Wernera. W majątku dworskim  
w czasach II wojny mieścił się niemiecki jeniecki obóz pracy, 
później także szkoła podstawowa oraz Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy. W latach dziewięćdziesiątych 
Ośrodek przeniesiono do Opactwa, a w 1997 roku Pałac 
został wykupiony przez spadkobierców Przeździeckich. Dziś 
pałac jest własnością prywatną, nie jest udostępniony dla 
zwiedzających, więc możemy go jedynie podziwiać z ulicy.

Po dotarciu do końca ceglanego muru skręcamy w lewo,  
a po przejechaniu 500 m w prawo w niezwykle malowniczo 
usytuowaną wśród stawów drogę asfaltową, by dojechać 
do kościoła pw. św. Stefana w Policznej.

Pierwotny drewniany kościół pw. 
św. Anny i św. Stanisława w Policz-
nej istniał już w XV wieku i należał 
do parafii sieciechowskiej. Kolejny 
pw. św. Jana Nepomucena i św. 
Antoniego Padewskiego rozebrano 
w 1894 r., obecny kościół zaprojek-

Policzna – cmentarz z I wojny światowej

Policzna – Pałac Przeździeckich

Chętni mogą wejść na 
kościelną wieżę, z której
roztacza się przepiękny 

widok na okolicę

Policzna – kościół pw. św. Stefana

Czy wiesz, że  
w kościele w Policznej 
odbył się ślub Stefana 

Żeromskiego? 
Świadkiem był 
Bolesław Prus!

Gródek – kościół pw. św. Trójcy

Przed dworkiem 
stoi pomnik Jana 
Kochanowskiego 
wykonany przez 

Mieczysława Weltera 
– wystawiony z okazji 
450 urodzin poety. Jan 
Kochanowski ukazany 
jest w stroju dworskim,

z ozdobnym 
łańcuchem na 

piersiach (oznaką 
urzędu wojskiego 
sandomierskiego)

Uczestnicy IV Rajdu przy Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie

W parku znaleźć można 
kamienną ławę, na 

której wg przekazów 
siadał poeta, pisząc 

swoje utwory



z leśnej ścieżki. Jego pochodzenie 
jednak nie jest do końca wyjaśnione, 
najprawdopodobniej jest to głaz 
narzutowy, przyniesiony przez lo-
dowiec. Jest to interesujący obiekt 
przyrodniczy, niespotykany na na-
szych terenach.

Gdy już nacieszymy się jego widokiem, podążamy w głąb 
lasu. Po kilkuset metrach skręcamy w prawo, kierując się 
na północ. Wkrótce docieramy do torów kolejowych, po 
przekroczeniu których  zatrzymamy się przy cmentarzu 
wojennym Słowiki, zlokalizowanym przy drodze woje-
wódzkiej nr 738.

NOWE SŁOWIKI – 61 km, 4:18
Cmentarz z I wojny 
światowej
Cmentarz ten założony 
został dla poległych 
w operacji dęblińskiej. 
Otoczony on jest ka-
miennym murkiem, na 
kamiennych słupkach 
po obu stronach wej-
ścia przymocowane 
są tablice z inskrypcja-
mi w języku polskim  
i niemieckim. Po lewej 
stronie z napisem nie-
mieckim, po prawej 
zaś z polskim: KU PA-

MIĘCI ŻOŁNIERZY ARMII 
AUSTRO-WĘGIERSKIEJ 
I NIEMIECKIEJ ORAZ 
ŻOŁNIERZY LEGIONU 
POLSKIEGO, KTÓRZY PO-
LEGLI TUTAJ W LATACH 
I WOJNY ŚWIATOWEJ 
1914-1918. 

Dalsza trasa prowadzi 
znaną już nam szosą 
wojewódzką nr 738. 
Po przejechaniu około 
1 km jest ostry zakręt 
w prawo, my kierujemy 
się w lewo na Leśną Rze-
kę. Przejeżdżamy przez 
miejscowość, następnie 
duktem leśnym docie-
ramy na skraj wsi Ruda, 
gdzie wjeżdżamy na żółty szlak rowerowy. Poprowadzi on 
nas do Śmietanek, za którymi na rozstaju dróg opuszczamy 
żółty szlak, prowadzący do Kozienic, skręcamy w lewo na 
Janów. Kierując się na Kociołki, przekraczamy malowniczo 
usytuowany mostek na Zagożdżonce, położony na skraju 
zabudowań wsi. Kierujemy się w lewo, cały czas prowadzi 
nas żółty szlak rowerowy biegnący przez Śmietanki, którym 
to dotrzemy przez Janów i Starą Wieś aż do końca trasy  
w Kozienicach!

KOZIENICE – META – 78,5 km , 5:20

3534

ki-córki poety, park - ogród dendrologicz-
ny z poł. XIX w., dworek Kochanowskich,  
w którym od 1961 r. mieści się muzeum  
z wystawami stałymi i czasowymi. Na tym 
terenie znajdziemy również kameralny 
amfiteatr, w którym mogą się odbywać 
różnego rodzaju wydarzenia kulturalne.

Po odpoczynku czas ruszyć dalej, została 
bowiem do pokonania jeszcze połowa 
trasy. Wyjeżdżając z parku, kierujemy się 
w prawą stronę, jedziemy szosą – czarnym 
szlakiem rowerowym. Przy skrzyżowaniu  
w Piątkowie, obok uroczej kapliczki maryjnej 
z 1911 r. znajduje się pomnik upamiętnia-
jący 19 mieszkańców wsi zamordowa-
nych przez hitlerowców w 1943 r. Po około  
1 km skręcamy w lewo, przejeżdżamy 

przez zabudowania wsi Bierdzież, kierujemy się na północ 
do Zawady Starej. Niedługo potem z szosy wjeżdżamy na 
polną drogę, początkowo ubitą, dalej jednak będziemy 
musieli zmierzyć się z piaszczystymi podjazdami. Ten ciężki 
etap trasy liczy około 2 km i zakończy się przy wjeździe do 
Zawady Starej. Dalej przez Zawadę Nową dojeżdżamy do 
„bąkowieckich” stawów rybnych, z powrotem jesteśmy na 
terenie powiatu kozienickiego. Przy odrobinie szczęścia 
wśród stawów dojrzeć możemy różne gatunki ptactwa 
i roślinność typową dla wodnego ekosystemu. Na skraju 
stawów dojeżdżamy do drogi wojewódzkiej nr 738. Zacho-
wując szczególną ostrożność, jedziemy drogą wojewódzką 
w kierunku przejazdu kolejowego. Za drugim przejazdem 
kolejowym zatrzymujemy się po prawej stronie przy wy-
dmie, na której znajduje się cmentarz z I wojny światowej.

BĄKOWIEC – 55,00 km, 3:56
Cmentarz wojenny z I wojny światowej 
Cmentarz ten jest miejscem spoczynku żołnierzy armii 
toczących boje o twierdzę Dęblin w latach 1914-1915.  
U podnóża góry stoi murek z tablicą informacyjną z napi-
sem: MIEJSCE PRAWEM CHRONIONE/ CMENTARZ WOJENNY 
1914-1915/ BĄKOWIEC/MIEJSCE WIECZNEGO SPOCZYNKU/ 
ŻOŁNIERZY ARMII AUSTRO-WĘGIERSKIEJ/ NIEMIECKIEJ  
I ROSYJSKIEJ/ WŚRÓD NICH BYLI RÓWNIEŻ POLACY / CZEŚĆ 
ICH PAMIĘCI.Cmentarz na górce zajmuje powierzchnię ok. 
0,04 ha. Miejsca pochówku wydzielone są betonowymi 
krawężnikami po obu stronach alejki prowadzącej do 

najwyższego, metalowego krzyża. Na cmentarzu, oprócz 
tego krzyża, znajduje się 8 drewnianych krzyży i dwa małe 
metalowe, nie zawierają one jednak tabliczek informacyj-
nych o poległych. 

Spod cmentarza, zachowując szczególną ostrożność, 
wyjeżdżamy w prawo i kierujemy się drogą wojewódzką  
w stronę Kozienic. Po przejechaniu około 2 km skręcamy  
w lewo i jadąc leśnym duktem, przy zielonym pieszym 
szlaku turystycznym postaramy się odnaleźć „złoty kamień”.

BĄKOWIEC/SŁOWIKI – 58,5 km, 4:05 
„Złoty Kamień” 
Kamień w lesie między 
Bąkowcem a Słowikami 
ma strukturę, która nie-
gdyś pięknie odbijała 
światło słoneczne, co 
sprawiało, że jego blask 
było widać z dużej od-
ległości. Kamień miał 
ponad 3 metry średnicy 
i wejście na niego spra-
wiało nie lada trudność. 
Z biegiem czasu, kamień 
obłupywany przez miesz-
kańców okolicznych wsi, 
którym służył, jako mate-
riał do budowy domostw, 
stawał się coraz mniejszy 
i dziś porośnięty mchem 
jest ledwie dostrzegalny 

Co roku w Czarnolesie 
w weekend najbliższy

dacie 24 czerwca 
organizowane są 

„Sobótki Czarnoleskie” 
– będące częścią 

większego
przedsięwzięcia pod 

nazwą „Imieniny Pana
Jana”. Festyny 

organizowane są 
również w innych 
miejscowościach 

związanych z Janem
Kochanowskim: 

Sycynie i Zwoleniu

Bąkowiec – cmentarz z I wojny światowej

Bąkowiec / Słowiki – „Złoty kamień”

Legenda mówi, że 
„złoty kamień” jest
pozostałością po 

upadku meteorytu

Droga przez las w kierunku Słowik

Jolanta Tabor z Kozienickiego parku Krajobrazowego przeprowadza konkurs z nagrodami dla uczestników rajdu

Nowe Słowiki – cmentarz z I wojny 
światowej



STRATEGICZNE PUNKTY TRASY V

1. Kozienice – START – parking przy 
Starostwie Powiatowym (0 km, 0:00)

2. Cudów – kaplica (2,4 km, 00:15)

3. Piotrkowice – punkt widokowy nad 
Wisłą (7,7 km, 00:30)

4. Holendry Kuźmińskie – dawny cmen-
tarz ewangelicki (12 km, 00:40)

5. Świerże Górne – cmentarz z I wojny 
światowej, zabytkowa dzwonnica  
(17,2 km, 1:05)

6. Świerże Górne – przeprawa promowa 
(18,5 km, 1:10)

7. Enea Wytwarzanie (20 km, 1:20)

8. Ryczywół – zabytkowy kościół, rynek 
(26,5 km, 1:50)

9. Studzianki Pancerne – Pomnik-Mau-
zoleum (35 km, 2:35)

10. Trzebień – cmentarz z I wojny świato-
wej (44 km, 3:10)

11. Trzebień – zespół pałacowo-parkowy 
(45 km, 3:20)

12. Chodków – pomnik Hubalczyków  
(56 km, 4:30)

13.  Łaszówka – leśna mogiła Hubalczyk 
(60,5 km, 4:55)

14. Stanisławice (74 km, 5:35)

15. Kozienice – META (80 km, 5,50)
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KOZIENICE – START – 0,00 km, 00:00
Trasa V, podobnie jak poprzednie, rozpoczyna się na parkingu 
przy ul. Kochanowskiego obok Sądu i Prokuratury, vis-a-vis 
Starostwa Powiatowego w Kozienicach i będzie liczyć 
80 km. Zachowując szczególną ostrożność, wyjeżdżamy  
z parkingu w prawo, skręcamy w lewo w ul. Warszawską, po 
przejechaniu około 200 m skręcamy w prawo w ul. Wiślaną. 
Jadąc nią cały czas, kierujemy się na kozienickie powiśle, po 
prawej stronie mijamy stadninę koni, powstałą w 1924 roku. 

Pierwszym dyrektorem stadniny 
był Ryszard Zoppi, który posiadał 
wyjątkową znajomość koni pełnej 
krwi angielskiej. Stadnina położona 

jest przy ulicy Wiślanej. Dojeżdżamy do odbudowywanej 
kaplicy w Cudowie.

CUDÓW – 2,4 km, 00:15 
Kaplica pw. Najświętszej Panny
Zarówno sama nazwa miejscowości, jak i kaplica mają  
w swojej genezie historię pewnego cudu. Według przekazów 
bowiem, na lipowym drzewie ukazał się tu wizerunek Matki 
Boskiej. Właśnie na pamiątkę tego wydarzenia na początku 
XVIII wieku ks. Wojciech Cięciwa – proboszcz kozienicki – 
kupił łan ziemi przy drodze z Kozienic do Cudowa i posta-
nowił wybudować kaplicę pw. Najświętszej Panny. Miało 
to także duży związek z panującymi wówczas epidemiami 

TRASA V
KOZIENICE – CUDÓW – PIOTRKOWICE – HOLENDRY KUŹMIŃSKIE – ŚWIERŻE GÓRNE – RYCZYWÓŁ – 
STUDZIANKI PANCERNE – TRZEBIEŃ – CHODKÓW – ŁASZÓWKA – STANISŁAWICE – KOZIENICE

DŁUGOŚĆ

80 km
CZAS

5:50 h
STOPIEŃ TRUDNOŚCI OZNAKOWANIE

W ZNACZNEJ MIERZE ZNAKOWANE 
SZLAKI ROWEROWE: CZARNY, NIEBIESKI, 
ZIELONY I PIESZY NIEBIESKI PROWA-
DZĄCE PRZEZ POWIŚLE KOZIENICKIE 
ORAZ PUSZCZĘ KOZIENICKĄ

Stadnina Koni w Kozienicach

W kozienickiej stadninie 
odbywają się Festiwale 
Jeździeckie. Każdego 

roku organizowany jest 
tu również Hubertus
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Czas jazdy nie uwzglednia postojow w poszczegolnych punktach trasy



ŚWIERŻE GÓRNE – 17,2 km, 1:05 
Cmentarz I-wojenny, zabytkowa dzwonnica 
Najstarsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1121 roku, 
kiedy we wsi stała już kaplica. Pierwotna, pochodząca  
z XII wieku nazwa wsi to Zwirnów. Z kolei podstawą nazwy 
wsi Świerże mogła być nazwa osobowa Świrż – wiążąca 
się z wyrazem świergotać, świegotać (paplać, plotkować)  
i przeniesieniem ptasich odgłosów na ludzkie zachowanie.

Za cmentarzem parafialnym skręca-
my w lewo i po przejechaniu około 
100 m znajdujemy się przy cmentarzu 
I-wojennym, na którym pochowani 
są żołnierze armii niemieckiej, rosyj-
skiej i austro-węgierskiej. 

Plac cmentarza przylega z jednej stro-
ny do muru cmentarza parafialnego,  
z trzech kolejnych stron ogrodzony 
jest drewnianym sztachetowym 
płotem. Drewniane są także krzyże, 

na większości z nich znajdziemy tabliczki z nazwiskami. 
Spoczywa tu prawdopodobnie 104 poległych żołnierzy: 
19 austro-węgierskich, 67 niemieckich oraz 18 rosyjskich. 
Cmentarz ten leży na szlaku frontu wschodniego I wojny 
światowej.

Z cmentarza osiedlową drogą asfaltową dojeżdżamy do 
kościoła pw. św. Jakuba w Świerżach Górnych, przy którym 

usytuowana jest zabytkowa drewniana 
dzwonnica z 1744 r. 

Pierwszy kościół w Świerżach Górnych 
stał we wsi już pod koniec XII wieku. 
Został jednak zniesiony przez wylewy 
Wisły. Kolejny drewniany kościół pw. św. 
Jakuba ufundował Mikołaj Drzewiecki 
herbu Ciołek w 1440 r. Obecna świątynia 
wybudowana została w latach 70. XX 
wieku. Poprzedni kościół, z 1744 r., został 
zniszczony w 1944 r., cudem ocalała jedynie zabytkowa 
drewniana dzwonnica. Na terenie kościelnym znajdziemy 
także cmentarz, gdzie pochowany jest m.in. Ludwik hrabia 
Grabowski – wnuk Stanisława Augusta Poniatowskiego, 
zmarły w Majdanach w 1881 r.

Z kościoła trasa prowadzi niebieskim szlakiem rowerowym 
do przystani promowej.

ŚWIERŻE GÓRNE – 18,5 km, 1:10 
Przeprawa promowa 

To już ponad 18 km trasy. Przystań promowa to idealne miej-
sce na odpoczynek i kontemplację nadwiślańskiej przyrody. 
Można także wsiąść na prom i przepłynąć na drugi brzeg, 
do Antoniówki, skąd już niedaleko do kościuszkowskich 
Maciejowic. Z promu roztacza się widok na elektrownię 
„Kozienice”, która pięknie komponuje się z okolicznymi 
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cholery. Ks. Wojciech 
spędzał w kaplicy wie-
le czasu odprawiając 
nabożeństwa i wzno-
sząc prośby do Boga  
o powstrzymanie 
zarazy. W 2009 roku 
drewniana kaplica 
spłonęła. Jej odbu-
dowa była możliwa 
dzięki złożonej ofie-
rze i pomocy ludzi  
z dobrym sercem.

Ruszamy w dalszą 
trasę. Kierując się na 
północny wschód 
powiatu kozienic-
k iego,  jedziemy 

równolegle do Zagożdżonki przez Ho-
lendry Kozienickie. Dojeżdżając do nie-
bieskiego szlaku rowerowego, skręcamy  
w prawo i jedziemy nim przez Piotrkowice aż 
do wału przeciwpowodziowego, na którym 
usytuowany jest piękny punkt widokowy 

na największą polską rzekę Wisłę.

PIOTRKOWICE – 7,7 km, 00:30
Punkt widokowy nad Wisłą 
To już prawie 8 km trasy. W miejscu tym warto zaznaczyć, że 
wschodnią granicę powiatu kozienickiego wyznacza właśnie 
Wisła. Powiat kozienicki posiada ponad 80-kilometrową 
linię wałów przeciwpowodziowych. Dolina Środkowej 

Wisły ciągnie się wzdłuż całego powiatu, a jej szerokość 
wynosi 10-12 km. Towarzyszy jej szeroki zalewowy taras 
łąkowy, chroniony wałami przeciwpowodziowymi. Warto 
wspomnieć, że obszar Doliny Środkowej Wisły objęty jest 
systemem obszarów chronionych Natura 2000. Często 
mieszkańcy przywiślanych miejscowości budują przy wałach 
kapliczki lub kościoły, by chroniły one przed powodziami. 
Tak też jest w Piotrkowicach. Bardzo blisko wału postawiona 
została kaplica należąca do parafii pw. św. Jakuba Apostoła 
w Świerżach Górnych.

Z Piotrkowic zielonym szlakiem rowerowym przez Kuź-
my trasa prowadzi dalej do Holendrów Kuźmińskich, 
gdzie na wysokości przystanku autobusowego skręcamy  
w lewo i dojeżdżamy do dawnego cmentarza ewangelic-
ko-augsburskiego.

HOLENDRY KUŹMIŃSKIE – 12,00 km, 00:40 
Dawny cmentarz ewangelicki
Na terenie tej nekropolii chowani byli osadnicy olęderscy 
mieszkający m.in. we wsiach Holendry Kuźmińskie, Ho-
lendry Piotrkowskie, Józefów (obecnie część Holendrów 
Piotrkowskich). Pochówki na tym cmentarzu odbywały 
się zapewne aż do końca 1944 r., kiedy osadnicy i ludność 
niemiecka zostali ewakuowani w większości do Trzeciej 
Rzeszy. Cmentarz otoczony jest drewnianym ogrodzeniem 
z bali, w jego tylnej części znaleźć możemy pozostałości 
płyt nagrobnych i pomników.

Wracamy tą samą drogą do drogi asfaltowej. Skręcamy 
w lewo i jadąc cały czas zielonym szlakiem rowerowym 
docieramy do Świerży Górnych.

Nowa kaplica w Cudowie

Poświęcenie 
odbudowanej kaplicy
w Cudowie nastąpiło 

26 czerwca 2016 r.

Piotrkowice – punkt widokowy nad Wisłą

Holendry Kuźmińskie – dawny cmentarz ewangelicki

Świerże Górne – cmentarz z I wojny światowej

Ze Świerży Górnych 
pochodzi złoty

medalista olimpijski  
i rekordzista świata

w biegu na 800 m na 
letnich igrzyskach
paraolimpijskich  

w Pekinie w 2008 r. –
Marcin Awiżeń

Cmentarz wojenny jest 
jednym z obiektów

objętych programem 
znakowania zabytków.
Na ogrodzeniu znaleźć 

możemy tabliczkę
z napisem: „Zabytek 
chroniony prawem”

Świerże Górne – zabytkowa dzwonnica 
przy kościele parafialnym pw. św. Jakuba
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zakłady szkutnicze. Aż do XVIII wieku nad Wisłą ulokowany 
był dwór starosty. Rozwój został zahamowany dopiero 
przez potop szwedzki, podczas którego Ryczywół poniósł 
wielkie straty. Z początkiem XIX wieku został przeniesiony 
z terenów zalewowych Wisły w miejsce położone wyżej  
i oddalone na południowy zachód o około 1,5 km od dawnej 
lokalizacji. Dziś wieś Ryczywół jest jedną z największych 
na terenie gminy Kozienice.

Powstanie samodzielnej ryczywolskiej parafii datuje się 
natomiast na 1390 rok, istniał tu drewniany kościółek, który 
najprawdopodobniej został zniszczony podczas potopu 
szwedzkiego w 1656 r. Dzisiejszy kościół parafialny pw. 
św. Katarzyny wybudowany został w latach 1876-1884,  
a konsekrowany 8 czerwca 1884 roku. Jednonawowy, 
halowy kościół mimo wojennych zniszczeń przetrwał do 
dziś. Obok kościoła znajduje się zabytkowa dzwonnica, 
wybudowana w 1884 roku. Zarówno kościół, jak i dzwonnica 
wpisane są do rejestru Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.

Na rynku w 2014 roku ustawiony został obelisk z tablicą 
upamiętniającą żołnierzy poległych w walkach na tym 
terenie we wrześniu 1939 r. Inskrypcja na tablicy głosi: 
PAMIĘCI/ ŻOŁNIERZY ARMII „PRUSY”/ WALCZĄCYCH WE 
WRZEŚNIU 1939 R./ O „PRZEDMOŚCIE MACIEJOWICKIE”/ ORAZ 
MIESZKAŃCÓW GMINY KOZIENICE/ POLEGŁYCH PODCZAS 

II WOJNY ŚWIATOWEJ// CZOŁGISTOM 1. BATALIONU CZOŁ-
GÓW LEKKICH/ POLEGŁYM 11.09.1939 R. W RYCZYWOLE:/ 
KPT. ANTONIEMU SIKORSKIEMU – DOWÓDCY 1. KOMPANII/ 
KPR. EDWARDOWI PODSIADŁEMU N.N. 

Wyruszamy dalej czarnym szlakiem rowerowym. W Woli 
Chodkowskiej skręcamy w prawo na niebieski szlak pieszy 
i tak jak prowadzi drogowskaz, dojeżdżamy do Chodkowa.  
Za mostem na Radomce skręcamy w prawo, drogą leśną 
kierujemy się do Studzianek Pancernych. Tam znajduje się 
m.in. pomnik-mauzoleum.

lasami, polami i królową polskich rzek Wisłą. 
Dzięki przeprawie promowej w Świerżach 
Górnych mieszkańcy okolicznych miejsco-
wości mogą w szybki sposób dostać się 
na prawy brzeg Wisły. Najbliższe drogo-
we mosty znajdują się bowiem dopiero  
w Dęblinie i w Górze Kalwarii.

Trasa prowadzi dalej niebieskim szlakiem 
rowerowym. Dojeżdżamy do zielonego 
szlaku rowerowego, którym jedziemy około 
pół kilometra, następnie skręcamy w prawo 
i dojeżdżamy do kozienickiej elektrowni.

ŚWIERŻE GÓRNE – 20 km 1:20 
Enea Wytwarzanie
Aby przejechać przez teren Elektrowni 
Kozienice, potrzebna jest nam zgoda. 
Warto zatem wcześniej skontaktować się  
z pracownikami spółki. Przejeżdżając przez 

teren jednego z największych krajowych wytwórców 
energii elektrycznej, dojedziemy do nowowybudowanego 
supernowoczesnego bloku nr 11 o mocy 1075 MW. Enea 
Wytwarzanie Sp. z o.o. w Świerżach Górnych teraz posiada 
już 11 bloków energetycznych o łącznej mocy sięgającej 
prawie 4 tysięcy MW!

Jadąc dalej wzdłuż Wisły, dojeżdżamy do czarnego szlaku 
rowerowego w Wilczkowicach Górnych. Kierując się nim, 
docieramy do Ryczywołu.

RYCZYWÓŁ – 26,5 km 1:50 
Kościół parafialny pw. św. Katarzyny, Rynek
Historia miejscowości sięga XIII wieku. W 1370 roku Ryczy-
wół staje się osadą miejską. XIV, XV i XVI wiek przyniosły 
wyraźny rozkwit miasta i okolic – powstał tu port oraz 

Uczestnicy rajdu na promie – w oddali kozienicka elektrownia

Przed II wojną 
światową, niedaleko 

miejsca, gdzie znajduje 
się teraz przeprawa 

promowa,
zbudowano drewniany 

most długości 
prawie kilometra, 

przez który w czasie 
działań wojennych 
8-9 września 1939 

roku oddziały Wojska 
Polskiego (Armii 

„Prusy”) przeprawiły się 
przez Wisłę  

i stoczyły walki na tzw. 
przedmościu

maciejowickim

Ryczywół – kościół parafialny pw. św. Katarzyny

Spotkanie Rajdowiczów z kozienickimi rekonstruktorami na moście  
w Chodkowie

Uczestnicy V Rajdu na terenie Pomnika-Mauzoleum w Studziankach Pancernych
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1972-1975 podjęła prace renowacyjne. Od roku 1983 pałac 
należy do rodziny Zielińskich, która sukcesywnie stara się 
doprowadzić pałac do czasów świetności. 

Spod pałacu wyjeżdżamy w prawą stronę, następnie cały 
czas prosto, kierujemy się na Bożówkę. Przy leśnej kaplicz-
ce skręcamy w prawo. Tą leśną drogą, czasami trudną ze 
względu na piaszczyste podłoże, jedziemy do Basinowa, 
gdzie wjeżdżamy na niebieski szlak pieszy. Dojeżdżamy do 
Chodkowa, po lewej stronie mijamy most na Radomce, po 
przejechaniu około 300 m od mostu znajdziemy się przy 
obelisku postawionym we wsi na pamiątkę pierwszej potyczki 
z Niemcami oddziału mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.

CHODKÓW – 56 km, 4:30 
Pomnik Hubalczyków 
Wieś Chodków, położona nad Radomką i otoczona lasami 
Puszcz: Kozienickiej i Stromieckiej, swoją nazwę zawdzięcza 
zapewne nazwie osobowej Chodko lub Kotko – prawdopo-
dobnie było to imię właściciela lub też dzierżawcy tychże 

terenów. Znajduje się tu obelisk poświęcony pierwszej 
potyczce oddziału wydzielonego Wojska Polskiego mjr. 
Henryka Dobrzańskiego „Hubala” z Niemcami. 1 paź-
dziernika 1939 roku oddział „Hubala” napotkał zakopaną 
w piachu ciężarówkę niemiecką z żołnierzami piechoty. 
Oddział rozbito, ciężarówkę zaś spalono. Inskrypcja na 

STUDZIANKI PANCERNE – 35 km, 2:35 
Pomnik-mauzoleum

Pomnik ten odsłonięty został w 1964 roku, 
w 20. rocznicę bitwy pod Studziankami 
stoczonej w dniach 9-16 sierpnia 1944 
roku. Tu rozegrała się największa bitwa 
pancerna na ziemiach polskich. Brały w niej 
udział polskie jednostki, w tym 1. Brygada 
Pancerna. Walki w okolicach wsi były bardzo 

zażarte, jednak ostatecznie 15 sierpnia bitwa zakończyła 
się likwidacją sił niemieckich. W pieczarze cokołu, na któ-
rym ustawiono czołg, złożono prochy poległych w bitwie  
i w walkach o przyczółek warecko-magnuszewski. Na po-
stumencie umieszczone zaś zostały tablice upamiętniające 
jednostki polskie i radzieckie walczące o przyczółek. Na 
terenie pomnika znajdują się także tablice z nazwiskami 
żołnierzy poległych w walce o Studzianki. Dla upamiętnie-
nia bohaterskich żołnierzy każdego roku w Studziankach 
organizowane są uroczyste obchody rocznicowe. Od roku 
2004 ich organizacją zajmuje się Starostwo Powiatowe  
w Kozienicach.

Nazwa wsi wywodzi się od potocznego określenia „studzone”, 
czyli chłodne miejsce, chłodna woda. Historia osadnictwa 
na terenie wsi sięga XIV wieku, pierwsze wzmianki pisane 
pochodzą z 1470 roku, z dzieła Jana Długosza „Liber Be-
neficiorum”. Pod koniec XVI wieku wieś zajmowała 90 ha 
i znajdowała się w niej karczma. 12 sierpnia 1969 roku do 
nazwy wsi dodano człon Pancerne. W maju 1969 roku została 
odznaczona Orderem Krzyża Grunwaldu II klasy. Studzianki 
Pancerne mają także własny herb, przedstawiający czołg 
z husarskimi skrzydłami, zaprojektowany przez Szymona 
Kobylińskiego.

Spod pomnika wyjeżdżamy w lewo. Na skrzyżowaniu przy 
kościele polskokatolickim skręcamy w prawo i drogą po-
wiatową 1704 W jedziemy aż do Łękawicy, gdzie podziwiać 
będziemy mogli stawy św. Jana. W Łękawicy wjeżdżamy 
na niebieski szlak pieszy. Po lewej stronie drogi rozciąga 
się Rezerwat Olszyny utworzony w 1980 roku na terenie 
Puszczy Stromieckiej, w gminie Magnuszew. Bardzo dużą 
część rezerwatu stanowi podmokły las łęgowy.

Jadąc drogą powiatową 1704 W przejeżdżamy przez Trze-
bień, po lewej stronie mijamy zespół pałacowo-parkowy. 
Kilometr za miejscowością, po lewej stronie drogi, w lesie 
znajduje się cmentarz z okresu I wojny światowej.

TRZEBIEŃ – 44 km, 3:10 
Cmentarz I-wojenny
Na cmentarzu tym, 
jak głosi inskrypcja na 
płycie zamieszczonej  
w kapliczce cmentarnej, 
pochowani są polegli 
w wielkiej wojnie 1914-
1915. Według podań 
miejscowej ludności 
jest to około 300 osób. 
Oprócz małej kapliczki 
na cmentarzu wmurowa-
ne są betonowe krzyże.

Spod cmentarza wy-
jeżdżamy w prawo  
i wracamy do zespołu 
pałacowo-parkowego. 

TRZEBIEŃ – 45 km, 3:20 
Zespół pałacowo-parkowy

To już ponad połowa trasy. Pierwsze 
wzmianki o Trzebieniu pochodzą 
 z wieku XV, a nazwa wskazuje praw-
dopodobnie na przedchrześcijań-
skie miejsce kultu (słowo „trzeba” 
oznaczało ofiarę) lub pochodzi od 
„wytrzebiania”, czyli wycinki la-
sów porastających ten teren. Od 
wieku XVII Trzebień był własnością 
Zamoyskich, którzy w wieku XIX 
wybudowali pałac zaprojektowany  
w stylu eklektycznym przez hrabiego 
Platera. W pałacowej oficynie istniał 
niegdyś dwór myśliwski założony 
przez hr. Stanisława Herakliusza Lu-
bomirskiego. Obecny wygląd pałac 
uzyskał po przebudowie dokonanej 
przez Stanisława Hr. Zamoyskiego, 
który od 1933 roku był właścicielem Trzebienia. Hrabia 
Zamoyski często urządzał w swoim majątku łowy – bardzo 
wystawne spotkania, gromadzące elity. Hrabia Zamoyski 
zginął w katastrofie lotniczej 30 maja 1939 roku. Jego ciało 
spoczęło w rodzinnym grobie w Magnuszewie. Po wojnie 
teren pałacu popadł w ruinę. Elektrownia Kozienice w latach 

Walki pod Studziankami 
były kanwą 3 odcinków 

bardzo popularnego 
serialu

„Czterej pancerni i pies”

Trzebień – cmentarz z I wojny światowej

W czasie okupacji  
w majątku Zamoyskich 

znalazło schronienie 
wiele osób, w tym 
znanych postaci. 

W latach 1939-1941 
przebywał tam Jerzy 

Wasowski – klasyk 
polskiej muzyki

rozrywkowej  
i jeden z założycieli  

i wykonawców
Kabaretu Starszych 

Panów

Uczestnicy rajdu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Trzebieniu

Podczas wyznaczania trasy – przed pomnikiem Hubalczyków  
w Chodkowie
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głazie głosi: HUBALOWI I JEGO ŻOŁNIERZOM/ NA PAMIĄTKĘ 
POBYTU W CHODKOWIE/ I STOCZENIA ZWYCIĘSKIEJ BITWY/  
Z NIEMCAMI W WOLI CHODKOWSKIEJ/ W DNIU 1-X-1939 R./ 
SPOŁECZEŃSTWO WSI CHODKÓW I OKOLIC/ 8-10-1976 R. 

Trasa wiedzie dalej niebieskim szlakiem pieszym, przejeżdżamy 
przez most na Radomce i dojeżdżamy do drogi asfaltowej 
w Woli Chodkowskiej. Skręcamy w prawo. Jedziemy chwilę 
zielonym szlakiem rowerowym. Około 200 m za szkołą 
skręcamy w lewo i jedziemy przez Łaszówkę, najpierw 
drogą asfaltową, następnie malowniczymi leśnymi duktami. 
Wśród drzew napotykamy leśną mogiłę.

ŁASZÓWKA – 60,5 km, 4:55 
Leśna mogiła Hubalczyków 
Jest to mogiła żołnierzy Oddziału Wydzielonego Wojska 
Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. To wła-
śnie w tym miejscu mieszkańcy okolicznych miejscowości 
pochowali Kazimierza Stromskiego oraz Henryka Piekar-
skiego, poległych w pierwszej potyczce partyzanckiej 
oddziału mjr. „Hubala” z Niemcami 1 października 1939 r. 
w Woli Chodkowskiej.

Ruszamy dalej. Dojeżdżamy do tzw. „leśnej autostrady”, 
przekraczamy ją, jedziemy prosto, wjeżdżamy na zielony 
szlak rowerowy. Jadąc cały czas tym szlakiem mamy okazję 
do podziwiania przyrody Puszczy Kozienickiej, spotkać tu 
możemy na swojej drodze wiele gatunków zwierząt m.in. 
sarny, jelenie, dziki. Dojeżdżamy do „Królewskiej Drogi”, 
wjeżdżamy w prawo na niebieski szlak rowerowy, po prze-
jechaniu około 3 km, 
w okolicy „Czterech 
Kopców” dojeżdżamy 
do drogi krajowej 48. 
W tym miejscu zacho-
wajmy szczególną 
ostrożność. Przecho-
dzimy na drugą stronę 
drogi i dalej niebieskim 
szlakiem rowerowym 
jedziemy wzdłuż trasy 
dawnej kolei leśnej, do 
dziś pozostały po niej 
betonowe elementy 
(przepusty, mostki).

Dojeżdżamy do drogi 
powiatowej 1711 W. 
Musimy opuścić nie-
bieski szlak rowerowy, 

skręcamy w lewo w kie-
runku Stanisławic, po 
przejechaniu około 2 km 
znów znajdujemy się na 
szlaku rowerowym, tym 
razem zielonym. Jedzie-
my przez typową wieś 
„ulicówkę”, najdłuższą 
w powiecie kozienickim  
i ciągnącą się przez po-
nad 3,5 km.

STANISŁAWICE 
– 74 km, 5:35
Jesteśmy na skraju Sta-
nisławic – miejscowości, 
której rodowód sięga 
roku 1772, a samą nazwę zawdzięcza ostatniemu królowi 
Polski Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Wieś jest 
tak zwaną „wsią ulicówką”, czyli osadnictwo zlokalizowane 
jest wokół jednej długiej ulicy.

To już 74 km trasy. Jedziemy dalej zielonym szlakiem rowe-
rowym, wyjeżdżając ze Stanisławic – wjeżdżamy na czarny 
szlak rowerowy i cały czas czarnym szlakiem rowerowym 
jedziemy przez Aleksandrówkę, aż do Kozienic, gdzie 
kończy się V trasa!

KOZIENICE – META – 80 km, 5:50

Zakończenie V Powiatowego Rajdu Rowerowego „Śladami Historii”

Łaszówka – mogiła żołnierska GRABÓW NAD PILICĄ – START 0,00 km, 00:00
VI trasa rozpoczyna się w położonym  w północno-zachod-
niej części powiatu kozienickiego – Grabowie nad Pilicą. 
Poprzednie trasy prowadziły przez tereny południowej  
i środkowej części powiatu. Trasa VI z kolei prowadzi przez 
północne jego rubieże, tzw. Zapilcze przesiąknięte historią 
i wartościami przyrodniczymi. 

Trasa rozpoczyna się przy budynku Zespołu Szkół w Grabo-
wie nad Pilicą. Ta stara osada sięgająca XIV w. w przeszłych 
dziejach należała m.in. do Grabowskich, Gawłowskich, 

Pułaskich, Walewskich i Komornickich. Nazwa miejscowości 
ma ścisły związek ze światem roślinnym i otoczeniem przy-
rodniczym. Informuje nas bowiem o lokalnej roślinności  
i bliskim położeniu miejscowości nad rzeką Pilicą.

Wyjeżdżając spod szkoły warto pamiętać, że jest ona wy-
budowana na terenie, gdzie znajdował się dwór rodziny 
Komornickich – od XIX w. właścicieli dóbr grabowskich.  

W Grabowie nad Pilicą urodziła się Maria Jakubina Ko-
mornicka – poetka młodopolska, która ponadprzeciętne 
zdolności wykazywała od najmłodszych lat. To właśnie 

TRASA VI
GRABÓW NAD PILICĄ – WYBORÓW – PKP GRABÓW NAD PILICĄ – WARKA – ANIELIN-KĘPA – 
ROZNISZEW – MNISZEW – LATKÓW – MAGNUSZEW – DZIECINÓW – GRABÓW NAD PILICĄ

DŁUGOŚĆ

75 km
CZAS

5:00 h
STOPIEŃ TRUDNOŚCI OZNAKOWANIE

W ZNACZNEJ MIERZE ZNAKOWANE 
SZLAKI ROWEROWE: CZERWONY, 
ZIELONY ORAZ PIESZE: CZERWONY 
I NIEBIESKI

Maria Komornicka  
w pewnym momencie 

życia po załamaniu 
nerwowym 

postanowiła zmienić 
wizerunek z kobiecego 

na męski i przyjęła 
męskie imię i od 

tej pory kazała się 
nazywać Piotrem 

Włastem
Rozgrzewka przed startem VI Rajdu

W herbie Gminy 
Grabów nad Pilicą na 
zielonym tle widnieje 

drzewo (grab) oraz 
rzeka (Pilica)



STRATEGICZNE PUNKTY TRASY VI

1. Grabów nad Pilicą – START – plac przy Zespole Szkół w Grabo-
wie nad Pilicą, zabytkowy budynek Urzędu Gminy, cmentarz  
z I wojny światowej, kościół pw. Świętej Trójcy, cmentarz parafial-
ny (0:00 km, 0:00)

2. WYBORÓW – kolumna z czasów wojen polsko-szwedzkich  
(4,2 km, 0:15)                                                                                

3. PKP Grabów nad Pilicą – głaz upamiętniający pożegnanie  
Marszałka Piłsudskiego w jego ostatniej drodze na Wawel  
(8,1 km, 0:30)

4. Warka – Farma SIELANKA (14 km, 0:55)

5. Parking leśny przy drodze 730 – głaz upamiętniający ofiary  
II wojny światowej (18,1 km, 1:15)

6. Anielin-Kępa – pomnik powstańców styczniowych  
(28,2 km, 2:00)

7. Rozniszew – pomnik Orła Białego na cmentarzu parafialnym,   
kopiec Kościuszki, kościół pw. Narodzenia NMP (32 km, 2:15) 

8. Mniszew – Skansen Bojowy I Armii Wojska Polskiego  
(39 km, 2:40)

9. Latków – punkt widokowy nad Wisłą (52 km, 3:30)

10. Magnuszew – kościół pw. św. Jana Chrzciciela, pomnik Bra-
terstwa Broni, kwatera poległych na cmentarzu parafialnym, 
pomnik orła (56 km, 3:45) 

11. Dziecinów – krzyż upamiętniający ofiary cywilne niemieckich 
zbrodni w 1944 r. (69 km, 4:30)

12. Grabów nad Pilicą – META (75 km, 5:00)
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w Grabowie powstało jej najsłynniejsze dzieło „Księga 
poezji idyllicznej”.

Spod szkoły kierujemy się przed budynek Urzędu Gminy, 
który jest zabytkiem wpisanym do rejestru Wojewódzkiego 
Mazowieckiego Konserwatora Zabytków.

GRABÓW NAD PILICĄ 
Zabytkowy budynek Urzędu Gminy

Budynek pochodzi z XIX w. i wedle 
przekazów pierwotnie był austriacką 
strażnicą graniczną. W otoczeniu 
tego budynku znajdziemy również 
bardzo ciekawe pomniki. Jeden  
z nich upamiętnia udaną akcję „Wel-
ler 7” czyli zrzut cichociemnych, 
wykonany nocą 8/9 kwietnia 1944 r. 

w nieodległej Paprotni. Wśród nich byli m.in.: mjr dypl. Jan 
Kamieński „Cozaś”, por. Jan Starzyński „Ślepowron”, ppor. 
Tadeusz Kobyliński „Hiena”, ppor. Wiktor Karamać „Kabel”. Po 
drugiej stronie na małym i urokliwym skwerku stoi pomnik 
Marii Komornickiej – Piotra Własta – młodopolskiej poetki 
urodzonej i tworzącej m.in. w Grabowie. 

Dalej pokonujemy krótki odcinek drogą wojewódzką nr 
730, włączając się do ruchu, zachowujemy maksymalną 
ostrożność. 

GRABÓW NAD PILICĄ
Zabytkowy cmentarz z I wojny światowej
Natrafiamy na zabytkowy cmentarz I-wojenny, na którym 

wg przekazów pocho-
wanych było przeszło 
1500 żołnierzy armii 
austriackiej, niemieckiej  
i rosyjskiej, walczą-
cych na tych terenach  
w dniach 25-26 paździer-
nika 1914 r. (obecnie brak 
jest śladów po mogiłach 
i kwaterach). O funkcji 
nekropolii świadczą je-
dynie metalowe krzyże 
ulokowane rzędowo. 
Zróżnicowanie krzyży 
informuje o tym, czy 
jest to mogiła żołnierza 
niemieckiego, czy rosyj-
skiego, na niektórych 
z nich umieszczono ta-
bliczki z informacjami, 
część informuje o mogile 
zbiorowej. Na cmentarzu oprócz żeliwnych krzyży znajduje 
się również kurhan z obeliskiem, na którym jest tablica 
upamiętniająca mieszkańców Grabowa poległych podczas 
wojny polsko-bolszewickiej w latach 1918-1920.

Z cmentarza wracamy na szosę i kierujemy się na północ. 
Po około 500 m docieramy do kościoła parafialnego.

GRABÓW NAD PILICĄ 
Kościół pw. Świętej Trójcy
Pierwszy kościół w Grabowie nad Pilicą – początkowo 
drewniany, modrzewiowy, stał do połowy XVII wieku.  

Grabów nad Pilicą – pomnik Marii Komornickiej przed zabytkowym 
budynkiem Urzędu Gminy

Pomnik odsłonięto  
w 2009 roku w czasie

uroczystości 
upamiętniających  

60. rocznicę
śmierci poetki

Grabów nad Pilicą – cmentarz z I wojny 
światowej

Grabów nad Pilicą – kościół pw. św. Trójcy

1,12

2
3

4
5

6

7

8

9

10

11

Czas jazdy nie uwzglednia postojow w poszczegolnych punktach trasy
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Głaz ten ustawiono na pamiątkę oddania przez polskich 
leśników i okoliczną ludność hołdu Marszałkowi Józefowi 
Piłsudskiemu, którego ciało transportowano specjalnym 
pociągiem pogrzebowym z Warszawy do Krakowa w 1935 
roku. Głaz pamiątkowy został uroczyście odsłonięty w 70. 
rocznicę tego wydarzenia. 

Stąd leśnymi duktami Puszczy Stromieckiej kierujemy się 
do Kępy Niemojewskiej. Po pokonaniu leśnego odcinka 
docieramy do asfaltowej drogi, którą prowadzi czerwony 
szlak rowerowy. Po kilku kilometrach wjeżdżamy na teren 
okazałego kompleksu hotelowo-rekreacyjnego Hotel 
Sielanka nad Pilicą. 

WARKA –  14,00 km, 00:55
Farma SIELANKA 
Wjechaliśmy do powiatu grójeckiego! Hotel Sielanka nad 
Pilicą to prawdziwa gratka dla miłośników sportów hippicz-
nych – rozgrywane tu były Mistrzostwa Świata w Powożeniu 
Zaprzęgami Parokonnymi, jak również Mistrzostwa Polski 
w Skokach przez Przeszkody. 

Po chwili wracamy na czerwony szlak rowerowy, docieramy 
do skrzyżowania dwóch dróg wojewódzkich 730 i 736. 

Ostrożnie włączamy się do ruchu, 
kierując na południe drogą 730, 
po około 500 metrach docieramy 
do leśnego parkingu.

PARKING LEŚNY PRZY DRODZE 730 
– 18,1 km, 1:15 Głaz 
Przy leśnym parkin-
gu usytuowany jest 
ogromny głaz z tablicą, 
upamiętniający ofiary II 
wojny światowej.

Stąd, trzymając się czer-
wonego szlaku, dociera-
my do Grabowa Zaleśne-
go, dalej jedziemy polną 
drogą na skraju lasu i łąk 
w kierunku Tomczyna. 
Za Tomczynem jedzie-
my niewielki odcinek 
wzdłuż leśnej rzeczki  
i dalej w kierunki Anie-
lina. W tych okolicach 
występują zróżnicowane 
tereny podmokłe i bagna 
leśne. Pokonując ten odcinek, dotrzemy do monumental-
nego pomnika ustawionego w miejscu obozowania dużego 
oddziału powstańców styczniowych pod dowództwem 
płk. Władysława Kononowicza. 

ANIELIN-KĘPA – 28,2 km, 2:00 
Pomnik powstańców styczniowych 

W tym miejscu, na 
niedostępnych pod-
mokłych terenach, płk 
Kononowicz prowa-
dził zaciąg i szkolenie 
ochotników z okolicz-
nych wsi, którzy stoczy-
li wiele potyczek i bitew 
wiosną 1863 r. Osta-
tecznie na przełomie 
maja i czerwca 1863 r. 
karna ekspedycja wojsk 
carskich wymusiła, po 
zaciętej obronie, opusz-
czenie tego miejsca 
przez powstańców. 
Na pamiątkę tamtych 

W roku 1651 wybudowany został nowy 
kościół pw. św. Trójcy i św. Doroty. Kolejny 
wybudowano w 1776 roku, jego fundato-
rem był Anastazy Walewski– podkomorzy 
krakowski. Gdy kościół spłonął w 1906 roku, 
ks. Józef Janiszewski zorganizował komitet 
budowy nowego kościoła. Projektem kościo-
ła zajął się architekt warszawski Pajzderski, 
a sama budowa świątyni rozpoczęła się  
w 1910 roku. Kościół parafialny pw. Świętej 
Trójcy z początku XX w. został zniszczony 

podczas II wojny światowej i odbudowany w latach 50.  
XX w. Na terenie ogrodu przykościelnego znajduje się 
okazały dąb – pomnik przyrody liczący przeszło 350 lat. 
Obecnym proboszczem parafii jest ks. Jan Pękacz.

Spod kościoła wyruszamy w lewo w kierunku cmentarza 
parafialnego.

GRABÓW NAD PILICĄ 
Cmentarz parafialny
Znajdują się tu warte uwagi: kwatera żołnierzy polskich 
poległych we wrześniu 1939 r. i w 1944 r. oraz XIX-wieczny 
grobowiec rodziny Komornickich. Pochowani są tu m.in. 
Augustyn, Roman, Władysław Komorniccy – uczestnicy 
Powstania Styczniowego oraz inni przedstawiciele tego 
rodu, dziedziców Grabowa nad Pilicą. Tak liczne uczest-
nictwo przedstawicieli rodu w powstaniu świadczy nie 
tylko o patriotycznym nastawieniu rodziny, ale również  
o intensywności walk i potyczek powstańczych w okolicy, 
o czym przekonamy się zwiedzając kolejne miejsca.

Dalej, trzymając się czerwonego pieszego szlaku turystycz-
nego, kierujemy się do Wyborowa.

WYBORÓW – 4,2 km, 00:15
Kolumna z czasów wojen polsko-szwedzkich 
Znajdziemy tu unikalną 
kolumnę pochodzącą  
z czasów wojen polsko-
-szwedzkich – „Potopu 
Szwedzkiego” z 1656 r. 
Według przekazów, ko-
lumna została postawio-
na w miejscu pochówku 
szwedzkiego generała 
lub wysokiego oficera 
poległego w bitwie 
pod Warką 7 kwietnia 
1656 r. Była to pierwsza 
zwycięska bitwa Pola-
ków tej wojny, wojska-
mi polskimi dowodzili 
Stefan Czarniecki i Jerzy 
Lubomirski. Co cieka-
we w okazałą kolumnę 
wmurowana została kula 
armatnia pochodząca ze 
szwedzkiego działa z tamtych czasów, a odnaleziona na 
okolicznych polach.

Z Wyborowa kierujemy się w stronę stacji PKP Grabów 
nad Pilicą. Przy stacji skręcamy w lewo i zielonym szlakiem 
rowerowym docieramy do głazu upamiętniającego wyda-
rzenia z 17 maja 1935 r.

PKP Grabów nad Pilicą – 8,1 km, 00:30
Głaz 

Do 2016 r.
 proboszczem parafii 

w Grabowie nad Pilicą 
był ks. Stanisław Drąg – 

znany artysta
zajmujący się 

malarstwem, pisaniem 
ikon i działalnością 

społeczną

Grabów nad Pilicą – grobowiec rodziny Komornickich na cmentarzu 
parafialnym

Wyborów – kolumna z czasów wojen 
polsko-szwedzkich

Głaz przy PKP Grabów nad Pilicą upamiętniający ostatnią drogę Józefa
Piłsudskiego

Warka – Farma Sielanka

W Hotelu Sielanka nad 
Pilicą podczas

Mistrzostw Europy  
w Piłce Nożnej w 2012

roku przebywała  
i trenowała 

reprezentacja Chorwacji

Głaz przy parkingu leśnym przy drodze 730
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którzy 14 maja 1863 r. 
w Rozniszewie stoczyli 
zwycięską bitwę z woj-
skami carskimi. Naprze-
ciw siebie stanęły liczące 
ponad 1000 żołnierzy 
oddziały. Po śmiałym 
manewrze powstańcy 
pokonali Moskali. Straty 
własne wynosiły 17 po-
wstańców, nieprzyjaciel 
stracił 70 żołnierzy i wiele 
sprzętu. Na cmentarzu 
znajduje się również 
mogiła z nagrobkiem 
upamiętniającym żołnie-
rzy Legionów Polskich, 
którzy walczyli i ginęli  
w okolicy w październiku 
1914 r.

Przejeżdżając przez wieś dotrzemy do zabytkowego kościoła 
parafialnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

ROZNISZEW 
Kościół pw. Narodzenia NMP

Kościół wybudowany został pod ko-
niec XIX w. na miejscu pierwotnego, 
którego historia sięga około 1470 r. 
Jest to świątynia w stylu neogo-
tyckim, trójnawowa, zbudowana  
z czerwonej cegły według projektu 
Edwarda Cichockiego, w 2010 r. zo-

stała wpisana do rejestru Wojewódzkiego 
Mazowieckiego Konserwatora Zabytków. Od 
strony południowej do kościoła dostawiono 
dwie wieże, między którymi znajduje się 
kruchta. Ceglana Dzwonnica wzniesiona 
została w narożniku placu przykościelnego, 
na którym rosną drzewa, wśród których 
znaleźć możemy około 100-letnie lipy.

W świątyni znajdują się trzy gotyckie oł-
tarze. Na głównym ołtarzu umieszczony 
został cudowny obraz Matki Boskiej Rozni-
szewskiej, malowany jest na płótnie na wzór obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej, zasłonięty obrazem św. Józefa. 
Kościół w Rozniszewie jest jednym z dwóch sanktuariów 
maryjnych w powiecie kozienickim, zaś obraz Matki Boskiej 
Rozniszewskiej uchodzi za cudowny. Od 1743 r. prowadzona 
jest księga dokumentująca składane dary i wota Matce 
Bożej, co świadczy o żywym kulcie maryjnym. Ponadto od 
wielu lat 15 sierpnia w dzień Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, z Magnuszewa do cudownego obrazu piel-
grzymują okoliczni mieszkańcy. Sama świątynia robi duże 
wrażenie, a starania proboszcza ks. Wojciecha Celucha  
o zachowanie zabytkowej substancji kościoła i otoczenia 
owocują dobrymi wynikami.

Z Rozniszewa lokalną drogą ruszamy do Mniszewa, gdzie 
zwiedzimy Skansen Bojowy 1 Armii Wojska Polskiego. 

MNISZEW – 39 km, 2:40
Skansen Bojowy I Armii Wojska Polskiego 
Początki Mniszewa – położonego na północnym krańcu 
powiatu kozienickiego w gminie Magnuszew, w widłach 
rzek Wisły i Pilicy, sięgają XII wieku, kiedy to tereny te nadane 
zostały klasztorowi sióstr norbertanek ze Zwierzyńca. Stąd 
też pochodzi nazwa miejscowości. Łacińskie słowo mona-
chus bądź monacha oznaczało „mnich”, „mniszka”. Pierwsze 
zapiski o wsi pochodzą jednak dopiero z XIII wieku. Podczas 
zawieruchy wojennej miejscowość była często nawiedzana 
i dewastowana przez obce wojska. Podczas drugiej wojny 
światowej Mniszew został niemal całkowicie zniszczony. 
Spustoszenie wywołały szczególnie walki na przyczółku 
warecko-magnuszewskim. O ciężkim charakterze walk  
w okolicy świadczy wybudowany w 1977 roku Skansen Bojo-
wy 1 Armii Wojska Polskiego. Skansen składał się z 3 głównych 
części: pomnika bohaterów walk (przy DK nr 79), kompa-
nijnego punktu oporu oraz ekspozycji sprzętu bojowego  

wydarzeń miejscowi w 1928 r. ustawili krzyż, 
zaś w 1983 r. staraniem lokalnej społecz-
ności oraz z pomocą studentów Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie ustawiono 
pomnik w kształcie monumentalnego, 
odlanego z betonu miecza z sentencją „NA-
RODU MEGO KRWIĄ PISANE CZYNY 1863”.  
5 maja 2013 roku podczas uroczystości 
upamiętniających 150. rocznicę wybuchu 
powstania styczniowego ustawiony został 
przy pomniku dębowy krzyż ufundowany 
przez Nadleśnictwo Dobieszyn. 

Z Anielina kierujemy się do Rozniszewa, gdzie znajduje się 
również kilka wartych uwagi obiektów. Pokonujemy około 
4 kilometrów szosą, wjeżdżamy do Rozniszewa i skręcamy 
w lewo, by dotrzeć na cmentarz parafialny. 

ROZNISZEW – 32 km, 2:15
Pomnik Orła Białego na cmentarzu parafialnym 

Pierwsze wzmianki o Rozniszewie pojawiają się w „Roczniku 
Wielkopolskim” i pochodzą z 1249 roku. W latach 1576-1819 

właścicielami wsi byli Giżyccy herbu Gozdawa. W 1591 
roku stanął tu kościółek modrzewiowy pw. św. Urszuli  
i Towarzyszek. W liczącym około 800 lat Rozniszewie, nie-
daleko cmentarza, znajduje się również pomnik „Poległym 
pomordowanym zaginionym w latach 1939–1945”, a także 
unikalny kopiec generała Tadeusza Kościuszki, usypany przez 
miejscową ludność w setną rocznicę 
jego śmierci. W Rozniszewie bardzo 
prężnie działa Publiczna Szkoła 
Podstawowa, której Dyrektorem 
jest Agnieszka Suska. W szkolnej 
Galerii „Na Piętrze”, która swoją 
działalność rozpoczęła w kwietniu 
2001 roku, odbywają się często 
wernisaże wystaw znanych artystów, 
rysowników, malarzy oraz spotkania 
autorskie. Działa tu również szkolny 
Teatrzyk „Figiel-ek”. W ten sposób 
realizowana jest w szkole ścieżka 
edukacji teatralnej.

Na cmentarzu parafialnym znajduje się ciekawy pomnik Orła 
Białego z 1928 r. upamiętniający powstańców styczniowych, 

Uczestnicy rajdu przy monumentalnym pomniku powstańców styczniowych w Anielinie-Kępie

W uroczystości wziął 
udział ówczesny

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa 

Dobieszyn 
Jan Chryzostom 

Czachowski – potomek 
bohatera powstania 

płk. Dionizego 
Czachowskiego

W Galerii „Na Piętrze” 
prezentowane były 

prace m.in.: Zdzisława 
Witwickiego (ilustracje), 

Józefa Wilkonia 
(ilustracje, rzeźba), 

Jolanty Marcolli
(ilustracje), Jacka 
Matlakowskiego 

(fotografia), Wandy  
i Bogusława Orlińskich 

(ilustracje)

Rozniszew – pomnik Orła Białego na 
cmentarzu parafialnym

Rozniszew – kościół pw. Narodzenia NMP

Matka Boska 
Rozniszewska  

z cudownego obrazu 
ma dwie sukienki na 
zmianę: metalową,
ofiarowaną przez 

Elżbietę Czaczkowską
i jedwabną, wyszywaną 

kamykami i perłami

20 maja 2012 roku  
w Kościele  

w Rozniszewie odbył 
się Koncert z Cyklu 

Mazowsze w Koronie.
Wystąpił Konstanty 

Andrzej Kulka i Kwartet
Smyczkowy Prima Vista
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To już ponad 55 km trasy. 
Początki Magnuszewa 
sięgają XII wieku, tym 
samym jest to jedna  
z najstarszych osad 
powiatu kozienickiego. 
Jej nazwa pochodzi od 
imienia kasztelana wro-
cławskiego Magnusa, 
żyjącego na przełomie XI  
i XII w. Przez wieki z uwa-
gi na swe położenie, Ma-
gnuszew spełniał ważną 
regionalną rolę. Historia 
miejscowości i jej wła-
ścicieli przeplata się  
z historią naszego kraju. 
Lokacja miasta nastąpiła 
już w 1377 r., przez wieki 
miasto należało m.in. 
do Magnuszewskich, 

Potockich, Zamojskich. W miejscowości znajdziemy kilka 
ciekawych miejsc wartych odwiedzenia. Do najokazalszych 
należy barokowy, zabytkowy kościół parafialny pod we-
zwaniem św. Jana Chrzciciela z 2. poł. XVIII wieku z zabyt-
kową dzwonnicą. Pierwszy tutejszy kościół wybudowany 
został prawdopodobnie jeszcze przed 1377 r. Na uwagę 
zasługuje również charakterystyczny układ miejscowości 
nawiązujący do średniowiecznego urządzenia, z tradycyjną 
drewnianą zabudową wzdłuż głównej ulicy i wokół rynku. 
Na rynku w 1977 r. ustawiono Pomnik Braterstwa Broni na 
cześć zaciętych walk z Niemcami na przyczółku warec-

ko-magnuszewskim i poległych 
w drugiej połowie 1944 r. oraz na 
początku 1945 r. żołnierzy polskich  
i Armii Czerwonej. Niedaleko po-
mnika ustawiono także armato-hau-
bicę kal. 152 mm – tego typu broni 
używano w walkach na przyczółku 
warecko-magnuszewskim. Stąd 
jedziemy na cmentarz parafial-
ny w Magnuszewie, gdzie prócz 
wiekowych nagrobków, znajduje 
się kwatera wojenna oraz mogiły 
żołnierzy 13, 19 i 20 dywizji pie-
choty oraz ułanów Wileńskiej Bry-
gady Kawalerii, biorących udział 

w walkach we wrześniu 1939 r., a także mogiły żołnierzy  
1 Armii Wojska Polskiego poległych w 1944 r. w walkach na 
przyczółku. Łącznie spoczywa tu 356 polskich żołnierzy. 

Po oddaniu hołdu żołnierzom Wojska Polskiego walczą-
cym i poległym podczas II wojny światowej udajemy się 
w kierunku ostatniego historycznego miejsca na trasie – 
Dziecinowa. Na rondzie w Magnuszewie skręcamy w lewo, 
przez Wolę Magnuszewską, Tyborów, Cychrowską Wolę  
i Lipinki dojeżdżamy do Dziecinowa. 

DZIECINÓW – 69 km, 4:30 
Krzyż upamiętniający ofiary cywilne niemieckich 
zbrodni w 1944 r.
Tu, na jednym ze skrajów 
wsi, ustawiony został wy-
soki na ponad 8 metrów 
drewniany krzyż, który 
upamiętnia zbrodnię wo-
jenną dokonaną przez 
niemieckich lotników 
na ludności cywilnej. 
Napis na tabliczce przy 
krzyżu głosi: „Ojczyzna 
to ziemia i groby” W tej 
okolicy w pierwszych 
dniach sierpnia 1944 r. 
lotnictwo niemieckie 
świadomie dokonało 
zbrodni na bezbron-
nej ludności cywilnej 
masowo opuszczającej 
rejon objęty walkami 
na przyczółku warecko-
-magnuszewskim. Pokój 
ich duszom. Dziecinów 
2005. 

Z Dziecinowa kierujemy się do Grabowa nad Pilicą, czyli 
mety naszej trasy. Po przejechaniu około 75 kilometrów, 
zwiedzeniu wielu historycznych miejsc północnej części 
powiatu kozienickiego z przepięknymi lasami Puszczy 
Stromieckiej, nadwiślańskimi widokami pełnymi owoco-
wych sadów, docieramy do końca VI trasy.

GRABÓW NAD PILICĄ – META – 75 km, 5:00

i inżynieryjno-saperskiego na stanowiskach 
bojowych. W ostatnich latach wybudowano 

również okazałą siedzibę Muzeum-Centrum Kultury i Tradycji 
Historycznej w formie betonowego schronu. Cały skansen 
ulokowany jest w miejscu walk z Niemcami, toczonych w sierpniu 
1944 r. na przyczółku warecko-magnuszewskim przez oddziały 
radzieckie oraz 3 Dywizję Piechoty im. Tadeusza Traugut-
ta i 1 Warszawską Brygadę Kawalerii. Skansen położony  
w znacznej mierze na leśnej skarpie liczy łącznie ponad  
7 ha. Są tu liczne tablice informacyjne, a także wiele histo-
rycznego sprzętu wojskowego z końca II wojny światowej, 
głównie radzieckiego. Znajdziemy tu m.in. armaty, haubice, 
moździerze, amfibie i czołgi T-34, radzieckie wyrzutnie 
rakietowe „katiusze”. Ponadto schrony bojowe, umocnie-
nia, zasieki, okopy, transzeje, betonowe zapory i inne. Od 
2008 r. zaniedbane i naruszone zębem czasu eksponaty  
i teren skansenu są sukcesywnie odnawiane i remontowane. 
Dla turystów przewidziano również miejsce odpoczynku  
w formie wiaty oraz miejsca na ognisko i biesiadę.

Ponad połowa trasy za nami. Teraz czeka nas dłuższy od-
cinek wiodący wzdłuż pięknych terenów nadwiślańskich. 
Kierujemy się niebieskim, pieszym szlakiem turystycznym, 
po drodze mijając sady owocowe, z których słynie ta część 
powiatu kozienickiego. Jadąc wzdłuż wału wiślanego, 
mijamy kilka miejscowości, by dotrzeć do punktu wido-
kowego w Latkowie.

LATKÓW – 52 km, 3:30
Punkt widokowy 

W Latkowie jest przystań promowa Latków-Ostrów. Z tego 
miejsca roztaczają się piękne widoki na królową polskich rzek 
i obszar chroniony Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły”. 

Podążając dalej wzdłuż niebieskiego szlaku pieszego, 
dotrzemy niebawem do Magnuszewa.

MAGNUSZEW – 56 km, 3:45
Kościół pw. św. Jana Chrzciciela 

Uczestnicy rajdu przed Skansenem Bojowym I Armii Wojska Polskiego w Mniszewie

Teren Skansenu 
we wrześniu 2016 

roku stał się planem 
zdjęciowym trailera 
serialu o Żołnierzach 

Wyklętych

Latków – punkt widokowy

Magnuszew – pomnik Braterstwa Broni

Podczas uroczystych 
obchodów 70. 

rocznicy Bitwy pod 
Studziankami i walk na
przyczółku warecko- 

-magnuszewskim  
w 2014 roku odsłonięty 

i poświęcony został 
nowy Pomnik Orła 

– wybudowany 
po kradzieży 

monumentalnego 
mosiężnego pomnika

Dziecinów – krzyż upamiętniający ofiary 
cywilne niemieckich zbrodni w 1944 r.



STRATEGICZNE PUNKTY TRASY VII

1. Wysokie Koło – START – cmentarz I-wojenny, 
cmentarz parafialny, Sanktuarium NMP Królowej 
Różańca Świętego (0,00 km, 0:00)

2. Regów stary – punkt widokowy nad Wisłą  
(4,5 km, 0:15)

3. Borek – tama nad Wisłą, Fort Nr V Twierdzy Dęblin 
(12,5 km, 0:55)

4. Zajezierze – Pomnik-Krzyż upamiętniający J. Piłsud-
skiego, pomnik upamiętniający 28 PAL, zabytkowy 
drewniany dworzec kolejowy (15,5 km, 1:10)

5. Sieciechów – kościół pw. św. Wawrzyńca, ul. Paryż,  
Jezioro Czaple (28,0 km, 1:50)

6. Bąkowiec – cmentarz I-wojenny (33,5 km, 2:15)

7. Garbatka-Letnisko – skwerek (42,0 km, 3:00)

8. Molendy – cmentarze I-wojenne „Molendy I”  
i „Molendy II”, Krzyż upamiętniający powstańców 
styczniowych, Rezerwat „Krępiec” (45,0 km, 3:10)

9. Żytkowice – pomnik Mauzoleum Legionistów 
Polskich (51,5 km, 3:30) 

10. Brzustów – pomnik upamiętniający Benedykta 
Dróżdża ps. „Dzik”, Mała Golgota (55,5 km, 3:55)

11. Policzna – cmentarz I-wojenny (60 km, 4:10)

12. Czarnolas (70,0 km, 4:45)

13. Zwola (75 km, 5:00)

14. Boguszówka – Dworek i park z XIX wieku  
(82 km, 5:25)

15. Wysokie Koło – META (82 km, 5:30)

55

WYSOKIE KOŁO – START 0,00 km, 0:00
VII trasę zaczynamy w położonym w południowo-wschod-
niej części powiatu kozienickiego – Wysokim Kole przy 
budynku Publicznej Szkoły Podstawowej. Na początku 
czeka na nas kilka ciekawych punktów w miejscowości,  
z której startuje trasa. 

Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1439 roku 
– kiedy to wymieniana była jako część dóbr parafii Regów. 
W czasach średniowiecznych wieś należała do kasztelanii 
sieciechowskiej. Wcześniejsze nazwy tej miejscowości to 
Wola Regów i Wieś Maryi.

Wyjeżdżając z placu przy Publicznej Szkole Podstawowej 
w Wysokim Kole zachowujemy szczególną ostrożność, 
gdyż znajdujemy się na ruchliwej drodze wojewódzkiej 
prowadzącej do Góry Puławskiej. Kierujemy się na prawo, 
gdzie po przejechaniu około 500 m zatrzymujemy się przy 
cmentarzu z okresu I wojny światowej. 

WYSOKIE KOŁO
Cmentarz I-wojenny, cmentarz parafialny, Sank-
tuarium NMP Królowej Różańca Świętego

Jak informuje nas ta-
blica ustawiona przy 
wejściu – w zbiorowych 
mogiłach pochowani 
są żołnierze armii au-
striackiej, niemieckiej 
oraz rosyjskiej, którzy  
w październiku 1914 
roku toczyli boje 
o Twierdzę Dęblin. 
Przypuszczalna liczba 
pochowanych to kilka-
set osób. We wrześniu 
2004 roku i paździer-
niku 2006 cmentarz 
został odnowiony  
i zrekonstruowany, co 
było możliwe dzięki 
wsparciu finansowemu 

TRASA VII
WYSOKIE KOŁO – REGÓW STARY – BOREK – ZAJEZIERZE – PRZEWÓZ – SIECIECHÓW – BĄKOWIEC – 
GARBATKA-LETNISKO – MOLENDY – ŻYTKOWICE – BRZUSTÓW – POLICZNA – CZARNOLAS – ZWOLA 
– MARKOWOLA – BOGUSZÓWKA – WYSOKIE KOŁO

DŁUGOŚĆ

82 km
CZAS

5:30 h
STOPIEŃ TRUDNOŚCI OZNAKOWANIE

W ZNACZNEJ MIERZE ZNAKOWANE SZLAKI 
ROWEROWE: ŻÓŁTY, CZARNY, NIEBIESKI ORAZ 
PIESZE: ZIELONY, NIEBIESKI, ŻÓŁTY

Starosta Andrzej Jung i Wójt Marcin Gac witają uczestników na starcie VII Rajdu

1,15

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12 13

14

Czas jazdy nie uwzglednia 

postojow w poszczegolnych 

punktach trasy
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REGÓW STARY – 4,5 km, 0:15
Punkt widokowy nad Wisłą 
Około 30 metrów po przejechaniu wału skręcamy w prawo 
w dróżkę, która zaprowadzi nas nad samą Wisłę. Jedziemy 
po prawej stronie wału przeciwpowodziowego, obok sta-
rorzecza Wisły, podziwiając naturalne środowisko. Należy 
tu zachować szczególną ostrożność, przejeżdżając ścież-
kami przy skarpach nad rzeką. Po przejechaniu około 1 km 
wspinamy się na szczyt wału wiślanego, by podziwiać uroki 
Wisły z pierwszego punktu widokowego na naszej trasie.

Pierwsze wzmianki o miejscowości Regów pochodzą z XV 
wieku. W latach 30. XV wieku erygowano tu parafię. Z kolei 

w dziele Jana Długosza „Liber benefi-
ciorum” nazwa zapisana została jako 
„In Regov”. Pierwszymi właścicielami 
wsi byli Regowscy, następnie Pęko-
sławscy, Witowscy, Chomętowscy, 
Wielopolscy. Dobra regowskie przed 
1873 rokiem obejmowały kilka wsi: 
Wysokie Koło, Regów, Boguszówkę, 
Markową Wolę (dzisiejsza Markowo-
la) oraz miasteczko Granicę (była to 
część dzisiejszego Gniewoszowa). 
 W późniejszym okresie właścicielami 
dóbr regowskich byli Lewiccy oraz 
Seweryn Plewiński.

Przemierzyliśmy już ponad 4 km trasy. Przed 
nami dłuższy fragment trasy wzdłuż Wisły. 
Najbliższe 6 km jechać będziemy drogami 
przywałowymi lub drogami zlokalizowa-
nymi na wale przeciwpowodziowym, po 
lewej stronie mijając pola uprawne i sady 
owocowe, których na tym terenie jest wy-
jątkowo dużo. Dojeżdżamy do betonowej 
tamy w Borku.

BOREK – 12,5 km, 0:55
Tama nad Wisłą, Fort nr V Twierdzy Dęblin 

Tama wybudowana została w latach 80. XX wieku przez 

Austriackiego Czarnego Krzyża, Wojewody Mazowieckiego, 
Starostwa Powiatowego w Kozienicach i Urzędu Gminy 
Gniewoszów. Opiekę nad cmentarzem sprawują ucznio-
wie PSP w Wysokim Kole oraz Urząd Gminy Gniewoszów. 
W centralnej części cmentarza ustawiony jest brzozowy 
krzyż oraz głaz z tablicą. Po jego prawej i lewej stronie 
stoją krzyże z tablicami, na których widnieją inskrypcje  
w językach: niemieckim i rosyjskim. Po kilku chwilach zadumy 
na cmentarzu można udać się w dalszą trasę.

Ostrożnie przeprowadzamy rower na drugą stronę drogi 
i wchodzimy na cmentarz parafialny, gdzie znajduje się 
grób cichociemnego kpt. Jana Serafina ps. „Czerchawa”.

Kpt. Jan Serafin ps. „Czerchawa” zginął tragicznie w wyniku 
nieotworzenia się spadochronu podczas zrzutu na placówkę 
odbiorczą „Jaśmin” w okolicy Opatkowic, dokonanego  
w nocy z 19 na 20 maja 1944 roku w ramach operacji „Weller 
18” dowodzonej przez kpt. naw. Kazimierza Wünschego. 
W niedalekiej odległości od pomnika spadochroniarza, 
pochowany jest Władysław Boguski – uczestnik powsta-
nia styczniowego, walczący w oddziale Dionizego Cza-
chowskiego. Władysław był właścicielem lokalnych dóbr 
ziemskich, a jednocześnie wujkiem polskiej noblistki Marii 
Skłodowskiej-Curie. Więcej o związkach tej wybitnej Polki 
z powiatem kozienickim dowiemy się przy okazji opisu 
dalszego etapu VII trasy (miejscowość Zwola). 

Z cmentarza wyruszamy w prawo, po przejechaniu kilkuset 
metrów docieramy na teren Sanktuarium NMP Królowej 
Różańca Świętego w Wysokim Kole. 

Budowę renesansowej świątyni rozpoczął w 1637 r. kaszte-
lan sandomierski i starosta zwoleński Stanisław Witkowski, 
będący jednocześnie właścicielem dóbr Regów, Wysokie 

Koło i Boguszówka. Kontynuacją 
budowy zajął się kanclerz koronny 
Jan Wielopolski, który w 1681 roku 
sprowadził do miejscowości domi-
nikanów, fundując im jednocześnie 
klasztor. Kościół został konsekrowa-
ny przez biskupa Stanisława Szem-
beka z Krakowa. W 1891 r. utworzono 
oddzielną parafię Wysokie Koło  
i od tego czasu pełni funkcję kościo-
ła parafialnego. W okresie dwóch 
wojen światowych świątynia uległa 
znacznemu zniszczeniu, ale odbu-
dowano ją. Ze względu na wielką 
wartość wpisana jest do rejestru zabytków. W sanktuarium 
znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej Wysokokol-
skiej. Historia cudownego obrazu nie jest do końca znana. 
Wykonany został przez nieznanego, holenderskiego artystę. 
Namalowany na desce lipowej i datowany na XVII wiek wi-
zerunek przedstawia Matkę Bożą trzymającą na lewej ręce 
Dzieciątko, a w prawej gałązkę róży. Najprawdopodobniej 
został on podarowany cześnikowej czerwonogrodzkiej 
Mariannie Kalinowskiej przez cara moskiewskiego. Ta  
z kolei miała podarować go swojemu krewnemu Antonie-
mu Bębnowskiemu – rycerzowi Króla Jana III Sobieskiego. 
Ten po powrocie z wyprawy wiedeńskiej przekazał obraz 
dominikanom z Wysokiego Koła, wypełniając tym samym 
wolę Maryi, która we śnie prosiła, by zawieźć obraz do 
pustego wysokokolskiego kościoła. Niedługo potem obraz 
zasłynął łaskami, przypisywano mu wiele cudów. Do jego 
koronacji przyczyniło się świadectwo ks. bpa Jana Czerniaka, 
sufragana gnieźnieńskiego, który przebywając w Wysokim 
Kole podczas II wojny światowej doświadczył cudownego 
uzdrowienia. Aktu koronacji obrazu papieskimi koronami 
dokonał Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński 18 
sierpnia 1974 r. Na początku 2004 roku podczas włamania 
do sanktuarium korony zostały skradzione. 21 sierpnia 2004 
roku nałożone już zostały nowe korony, poświęcone przez 
Ojca Świętego Jana Pawła II.

Spod świątyni wyruszamy w prawo, kierując się do Regowa 
Starego. Jedziemy niezwykle malowniczo usytuowaną drogą 
powiatową, wzdłuż której rosną stare wierzby. To wyjąt-
kowo widowiskowy mazowiecki krajobraz. Przejeżdżamy 
przez wał wiślany, ostrożnie zjeżdżamy w dół. Jesteśmy  
w Regowie Starym.

Wysokie Koło – Sanktuarium NMP Królowej Różańca Świętego

W Sanktuarium NMP 
Królowej Różańca
Świętego odbył się 
jeden z koncertów 
z cyklu „Mazowsze 
w Koronie”. Przed 

melomanami z powiatu 
kozienickiego

wystąpiła wówczas 
Maria Pomianowska

z Zespołem

Urokliwa nadwiślańska ścieżka

To m.in. w miejscach, 
gdzie znajdują się
punkty widokowe  
w Regowie Starym, 

trwała walka  
o utrzymanie wałów 

podczas powodzi  
w 2010 roku. W 2017 
roku wały wizytował

Wojewoda Mazowiecki 
Zdzisław Sipiera

Borek – Fort Nr V twierdzy Dęblin-Radom

Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej rok 2017

ustanowił Rokiem 
Rzeki Wisły. W związku

z tym część VII trasy 
wyznaczona została 

tak, by jego uczestnicy 
mogli poznać walory

krajobrazowe 
królowej polskich 

rzek na terenie gmin: 
Gniewoszów  
i Sieciechów
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roku od Wielunia do Mo-
dlina, a także tabliczki  
z nazwiskami poległych 
artylerzystów. W parku 
obok kościoła możemy 
podziwiać także 150-let-
nie dęby szypułkowe – 
pomniki przyrody. 

Wyruszamy dalej. W Za-
jezierzu bowiem mamy 
do zwiedzenia jeszcze 
jedno miejsce.

Przechodzimy na drugą 
stronę drogi krajowej nr 
48 i jedziemy w kierunku 
Dęblina. 

Na chwilę zatrzymujemy się przy drewnianym budyn-
ku dworca kolejowego w Zajezierzu, wybudowanego  
w 1917 roku.

Następnie ostrożnie przejeżdżając przez drogę krajową, 
żółtym szlakiem rowerowym zmierzamy do wsi Zbyczyn, 
gdzie zjeżdżamy ze szlaku i jedziemy na północ, by doje-
chać do wału wiślanego, przy którym skręcamy w lewo, 
wjeżdżając na czarny szlak rowerowy. Przemierzamy 3 km 
wzdłuż wału, by dojechać do miejscowości Przewóz. Mamy 
za sobą 25 km trasy. Jedziemy dalej czarnym szlakiem 

rowerowym przez Przewóz i Kępice. Za wsią zjeżdżamy ze 
szlaku w drogę gruntową, którą dotrzemy do sieciechowskiej 
ulicy Paryż, przy której znajduje się ciekawa XIX-wieczna 
drewniana zabudowa.

SIECIECHÓW – 28 km, 1:50
Kościół pw. św. Wawrzyńca, ul. Paryż, Jezioro 
Czaple 
Zatrzymujemy się na chwilę przy zabytkowym koście-
le parafialnym pw. św. Wawrzyńca. Pierwsze wzmianki  
o sieciechowskiej parafii pochodzą z 1191 roku i mają 
związek z klasztorem benedyktynów w Opactwie. Sam 

wojsko. Dojeżdżamy nią do drogi asfaltowej 
i kierujemy się w prawo – w stronę Dębli-
na. Po przejechaniu około 1 km skręcamy  
w lewo. Czekają tu na nas pozostałości po 
remizie artyleryjskiej Twierdzy Dęblin – Fort 
Nr V Borek, zlokalizowany w północnej części 
miejscowości. Fort wybudowany pod koniec 
XIX w. spełniał ważna rolę obronną w czasie 
walk w 1914 i 1915 r. Wysadzony został w 1915 
r. w momencie opuszczenia przez Rosjan 
lewego brzegu Wisły. Sama miejscowość 
Borek należała niegdyś do majętności dwor-
skich Sarnowa. Jako samodzielna wieś po 
raz pierwszy wymieniany jest w 1787 roku  

w spisach parafialnych z tego okresu. W 1788 roku właścicielami 
miejscowości byli Działyńscy. Nazwa wsi pochodzi od słowa 
„bór” (borek – mały „bór”), była to niegdyś bowiem osada 
leśna służąca za składowisko drewna: sosny, olszyny, grabu.

Po chwili odpoczynku i zwiedzaniu ruin fortu wyruszamy  
w dalszą trasę. Drogą wojewódzką nr 823 jedziemy do Zajezierza. 

ZAJEZIERZE – 15,5 km, 1:10
Pomnik-Krzyż upamiętniający J. Piłsudskiego, 
pomnik upamiętniający 28 PAL, zabytkowy 
drewniany dworzec kolejowy 
Zajezierze to wieś położona nad Wisłą w gminie Sieciechów. 
Stanowiła ona niegdyś dobra klasztoru sieciechowskiego. 
Nazwa miejscowości wskazuje na jej położenie „za jeziorem” 
(nieopodal znajduje się Jezioro Czaple). Po drugiej stronie 
Wisły leży Dęblin. Bezpośrednie sąsiedztwo Zajezierza 

i Dęblina, a także ukształtowanie terenu sprawiły, że od 
wieków tereny te stanowiły ważny punkt strategiczny  
o charakterze obronnym. W 1847 roku na terenie Zajezierza 
wybudowany został fort obronny Gorczakowa – jeden  
z elementów umocnień dęblińskiej twierdzy.

Przejeżdżamy obok nieużytkowanego starego, wymurowa-
nego z cegły młyna i docieramy na skrzyżowanie z drogą 
krajową nr 48, gdzie na chwilę się zatrzymujemy.

Po drugiej jego stronie znajduje 
się bowiem Pomnik-Krzyż i obelisk 
z inskrypcją: „Tu 13 sierpnia 1920 
roku krótko odpoczywał Marszałek 
Polski Józef Piłsudski przed Cudem 
nad Wisłą”. Pomnik wzniesiono dla 
upamiętnienia pobytu w Zajezierzu 
Naczelnego Wodza Marszałka Józefa Piłsudskiego, który 
podczas przygotowań do ofensywy sierpniowej 1920 roku 
wyruszył z bazy w Puławach, by dokonać inspekcji jednostek 
stacjonujących w tym rejonie. W czasie wizytacji zatrzymał 
się na krótki odpoczynek na rozstaju dróg, co stało się 
również okazją do spotkania z mieszkańcami. Odsłonięcia  
i poświęcenia pomnika dokonano 16 września 1990 roku  
w dniu Święta Pułkowego 28 Pułku Artylerii Lekkiej.

Zachowując szczególną ostrożność – drogą krajową Nr 48 
jedziemy w stronę Dęblina – zatrzymamy się na placu przy 
kościele parafialnym pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 
który stoi na fundamentach koszar 28 Pułku Artylerii Lekkiej. 

17 września 1988 roku dla uczczenia Pamięci Bohaterskich 
Żołnierzy 28 Pułku Artylerii Lekkiej na dziedzińcu kościoła 
w Zajezierzu stanął pomnik. Umieszczono tam ziemię  
z pól bitewnych szlaku bojowego 28 PAL z września 1939 

Borek – wojskowe ćwiczenia inżynieryjne nad Wisłą

Źródłosłów nazwy 
miejscowości wskazuje 

na jej położenie 
„za jeziorem”

Zajezierze – Pomnik-Krzyż

Zajezierze – kościół parafialny pw. Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy

Zajezierze – zabytkowy budynek dworca kolejowego

Uczestnicy VII Rajdu nad Jeziorem Czaple w Sieciechowie

W 2017 roku w tym 
miejscu odbywały się
ćwiczenia wojskowe. 
Ponad 260 żołnierzy

z pododdziałów 
przeprawowych  

i mostowych
doskonaliło na Wiśle 
swoje umiejętności

w urządzaniu  
i utrzymaniu przepraw 

z użyciem
parków pontonowych 

oraz transporterów
pływających
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Jedziemy dalej przez wieś Molendy, 
która powstała w XVIII wieku na te-
renach, na których w średniowieczu 
prawdopodobnie znajdowały się 
wsie Wólka Józefowska i Krępiec. 

Ciekawostką jest fakt, że na tych 
terenach mieszkał i tworzył znany 
XVI-wieczny poeta Sebastian Klo-
nowic. Około 1 km od cmentarza, 
w połowie miejscowości, skręca-
my w lewo, wjeżdżamy do lasu. Na 
jego skraju ustawiony został krzyż 
upamiętniający powstańców stycz-

niowych. Jadąc dalej lasem, dojeżdżamy do 
Rezerwatu „Krępiec” utworzonego w 1994 
roku. W granicach rezerwatu znajdują się 
górne odcinki strumieni Krępiec i Krypianka, 
które miejscami mają charakter wąwozów  
o stromych zboczach. Dominują lasy mie-
szane o bogatym drzewostanie. Znajdziemy 
tu m.in. 100-letnie klony, 150-letnie sosny  
i 300-letnie dęby!

Jedziemy dalej, musimy przekroczyć drogę krajową nr 79, ze 
względu na natężenie ruchu zachowajmy szczególną ostroż-
ność. Niespełna dwa kilometry trasy pokonamy piaszczystą 
drogą leśną. Wyjeżdżamy z niej w Bogucinie, obok kaplicz-

ki. Skręcamy w lewo, drogą asfaltową,  
a później drogą ułożoną z betonowych 
bloczków dojeżdżamy do Zakładu Karnego 
w Żytkowicach, przeprowadzamy rowery 
przez tor, dojeżdżamy do dworca PKP  
w Żytkowicach, a następnie przechodzimy 
przejściem przez tory. Drogą leśną docie-
ramy do Pomnika-Mauzoleum.

ŻYTKOWICE– 51,5 km, 3:30
Pomnik-Mauzoleum Legionistów 
Polskich 

Na tablicy umieszczonej na pomniku wid-
nieje inskrypcja: TU ŚPIĄ SNEM WIECZNYM 
ŻOŁNIERZE I-SZEJ BRYGADY LEGJONÓW. 
POLEGLI W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ 
POLSKI POD ANIELINEM I LASKAMI 22 
X -26 X 1914 ROKU. W bitwie brał udział  

kościół w Sieciechowie budowano w latach 1710-1769. 
Barokowa bryła zabytkowej świątyni i charakterystyczny 
dla tego okresu wystrój wnętrza, w którym dekoracyjność 
graniczy z przepychem, pozostawia niesamowite wrażenia.

Zachowując ostrożność wjeżdżamy na drogę krajową nr 
48, jedziemy w kierunku Kozienic, przy Zespole Placówek 
Oświatowych skręcamy w prawo i dojeżdżamy do najwięk-
szego w powiecie kozienickim jeziora – Jeziora Czaple. To 
miejsce, w którym można chwilę odpocząć i nabrać sił na 
pokonywanie kolejnych kilometrów trasy. 28 km za nami. 
Wyruszamy dalej, przekraczamy drogę krajową 48 i jedzie-
my drogą za sklepem spożywczym. Po przejechaniu około  
1 km wjeżdżamy na czarny szlak rowerowy, który zaprowa-
dzi nas do przejazdu kolejowego w Woli Klasztornej. Przed 
przejazdem skręcamy w prawo, wzdłuż torów dojeżdżamy 
do cmentarza I-wojennego w Bąkowcu, zlokalizowanego 
na piaszczystej wydmie.

BĄKOWIEC – 33,5 km, 2:15
Cmentarz I-wojenny 
Cmentarz ten jest miejscem spoczynku żołnierzy armii 
toczących boje o dęblińską twierdzę w latach 1914-1915. 
Zajmuje powierzchnię 0,04 h, miejsca pochówku wydzie-
lone są betonowymi krawężnikami po obu stronach alejki 
prowadzącej do najwyższego, metalowego krzyża. Przed 

cmentarzem ustawiony jest murek z tablicą informacyjną, 
na której widnieje napis: MIEJSCE PRAWEM CHRONIONE/ 
CMENTARZ WOJENNY 1914-1915/ BĄKOWIEC/ MIEJSCE 
WIECZNEGO SPOCZYNKU/ ŻOŁNIERZY ARMII AUSTRO-
-WĘGIERSKIEJ/ NIEMIECKIEJ I ROSYJSKIEJ/ WŚRÓD NICH 
BYLI RÓWNIEŻ POLACY CZEŚĆ ICH PAMIĘCI. Obok murku 
ustawiona została także tablica informacyjna: „Szlak frontu 
wschodniego I wojny światowej”. 

Spod cmentarza wjeżdżamy na drogę wojewódzką 738, 
zachowując ostrożność, przejeżdżamy przez obydwa 
przejazdy kolejowe. Za drugim skręcamy w prawo w leśną 
drogę. Czeka nas tu piaszczysty, wymagający fragment trasy. 
Dojeżdżamy do wsi Bąkowiec i drogą asfaltową, żółtym 
szlakiem rowerowym kierujemy się do Garbatki-Letnisko.
Przejechaliśmy 42 km – za nami połowa naszej trasy.  
Z Garbatki-Letnisko kierujemy się w stronę Molend. Jadąc  
ul. Skrzyńskich i Kolejową, docieramy do ul. Partyzantów, 
która zaprowadzi nas do cmentarzy z czasów I wojny 
światowej: „Molendy I” i „Molendy II”. 

MOLENDY – 45 km, 3:10
Cmentarze I-wojenne „Molendy I” i „Molendy 
II”, Krzyż upamiętniający powstańców stycznio-
wych, Rezerwat „Krępiec” 

Przejechaliśmy 45 km! 
Zatrzymujemy się przy 
cmentarzu z okresu  
I wojny światowej 
„Molendy II”, na któ-
rym pochowani są żoł-
nierze armii rosyjskiej, 
austro-węgierskiej  
i niemieckiej walczący 
w bitwie dęblińskiej  
w 1914 r. Cmentarz jest 
ogrodzony, na jego 
środku ustawiony jest 
drewniany krzyż, po 
bokach znajdują się 
kwatery poległych 
żołnierzy, wśród któ-
rych byli również Polacy. 
Nieopodal znajduje się 
cmentarz „Molendy I”. 

Molendy – cmentarz „Molendy II” z I wojny światowej

Na cmentarzu Molendy 
II ustawiona jest

figurka wykonana przez 
uczniów i nauczycieli

Szkoły Drzewnej  
z Garbatki-Letnisko

Budynek dworca PKP w Żytkowicach

Lokalna wieść niesie, 
że wody bijące ze

źródełek mają 
właściwości lecznicze!

Wybierając się w te 
okolice na pewno nie
zaszkodzi spróbować 

tej wody. A nuż 
legendy mają w sobie 

coś z prawdy

Molendy – krzyż upamiętniający powstańców 
styczniowych

Rezerwat Krępiec

W 2013 roku na terenie 
gminy Garbatka- 
-Letnisko otwarta 
została trasa do 

narciarstwa biegowego,
rozpoczynająca się 
w pobliżu źródełka 

Krępiec



1 Pułk Legionów osobiście dowodzony przez Komendanta 
Józefa Piłsudskiego.

Zwłoki poległych legionistów, które znajdowały się  
w okolicznych mogiłach, m.in. w Brzustowie, ekshumowano  

i przeniesiono do mogiły w Żytkowicach. Na 
niej wybudowano pomnik, który odsłonięto 
w 1933 roku. Składa się on z fundamentu, 
cokołu, we wnętrzu którego znajdują się 
katakumby ze szczątkami poległych, na 
obelisku z wnękami umieszczone są tablice 
z nazwiskami poległych. Całość wieńczy 
krzyż. Pomimo zawieruchy wojennej po-
mnik zachował się w całej okazałości.

Od pomnika jedziemy przez las drogą 
utwardzoną betonowymi belkami, dojeż-

dżamy do drogi wojewódzkiej 691 Pionki – Garbatka-Letnisko, 
tym samym wjeżdżamy na niebieski szlak rowerowy, który 
zaprowadzi nas do Brzustowa.

BRZUSTÓW – 55,5 km, 3:55
Pomnik upamiętniający Benedykta Dróżdża ps. 
„Dzik”, Mała Golgota 
To już 55 km od początku naszej trasy. Zatrzymujemy się 
przy pomniku partyzanckim. Z inskrypcji umieszczonej 
na głazie dowiadujemy się, że Benedykt Dróżdż ps. „Dzik” 
– żołnierz oddziału „Orła”, zgrupowania „Zagończyka”, 14 
kwietnia 1946 roku w Brzustowie w walce z NKWD i UB został 
ciężko ranny, a następnie dobity i wrzucony do płonącego 
domu. Po przeciwnej stronie drogi znajduje się kapliczka 
przydrożna „Mała Golgota”. Wykonana została z kamieni 
polnych, a w swoim wnętrzu kryje kopię licheńskiej piety. 
Ufundowana została w roku 2000 przez księdza Tadeusza 
Jędrę w podzięce za ocalenie go od śmierci w czasie woj-
ny oraz szczególną opiekę Matki Bożej. Ks. Tadeusz Jędra 
urodził się właśnie w Brzustowie, podczas wojny działał 
w ruchu oporu – początkowo w Narodowej Organizacji 
Wojskowej, następnie w Armii Krajowej. Po przejściu na 
emeryturę powrócił do Brzustowa, zmarł w lutym 2006 roku.

W Brzustowie zjeżdżamy z niebieskiego szlaku rowerowego 
i wjeżdżamy do lasu, leśnymi ścieżkami, miejscami znisz-
czonymi przez prowadzoną wycinkę drzew pokonujemy 
3 km trasy. Dojeżdżamy do cmentarza z okresu I wojny 
światowej. Jesteśmy w powiecie zwoleńskim.

POLICZNA – 60 km, 4:10
Cmentarz I-wojenny 
Policzna to miejscowość, przez którą biegła również trasa 
IV. W opisie tamtej trasy znaleźć można więcej informacji  
o miejscowości. Na zlokalizowanym na skraju lasu cmen-
tarzu spoczywają żołnierze armii austro-węgierskiej,  
a także „Krakowskie Dzieci – Staszki”, którzy polegli pod-
czas I wojny światowej w trakcie bitwy 23/24 października 
1914 roku. Jak dowiadujemy się z tablic, leży tutaj 1200 
żołnierzy austro-węgierskich i 150 żołnierzy polskich. Po-
środku cmentarza ustawiona jest mała kapliczka, do której 
dojdziemy betonową alejką. Po jej obu stronach znajdują 
się kamienne krzyże. 

Wyjeżdżamy z lasu i asfaltową drogą dojeżdżamy do drogi 
krajowej 79. Zachowując szczególną ostrożność, przez 
przejście dla pieszych przeprowadzamy rowery na drugą 
stronę. Znajdujemy się obok pałacu Przeździeckich w Po-
licznie, za murem skręcamy w lewo w kierunku Czarnolasu, 
następnie wjeżdżamy na żółty szlak pieszy, który obok 
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kościoła poprowadzi nas aż do żółtego szlaku rowerowego.

Zatrzymujemy się na chwilę przy starym cmentarzu  
i miejscu, gdzie w 1531 roku wybudowano pierwszy kościół 
w Policznie. W tym miejscu kościół znajdował się do 1894 
roku, kiedy to został wzniesiony murowany kościół pw. św. 
Stefana, ufundowany przez Marię z Tyzenhauzów hr. Przeź-
dziecką. Nieopodal znajduje się także tablica upamiętniająca 
mieszkańców ziemi polickiej zamordowanych 12 czerwca 
1943 roku przez Niemców. Na tablicy wyryto nazwiska 
pomordowanych. Żółtym szlakiem rowerowym docieramy 
do Czarnolasu – wjeżdżamy na czarny szlak rowerowy.

CZARNOLAS – 70 km, 4:45
W miejscowości tej mieszkał i tworzył wybitny polski poeta 
renesansowy Jan Kochanowski (1530-1584). W miejscu, 
gdzie stał jego dworek znajduje się dziś muzeum oraz park, 
które są chętnie odwiedzane przez turystów z całej Polski.

Kilkaset metrów za muzealnym parkiem wjeżdżamy na 
niebieski szlak pieszy. Po drodze mijamy pomnik upamięt-

niający bitwę żołnierzy Batalionów Chłopskich z oddziału 
„Tomasza” – ”Bilofa”z żandarmerią niemiecką na Grzywaczu 
w 1944 roku. Niebieskim szlakiem pieszym dojeżdżamy do 
Zwoli – miejscowości, w której wakacje spędzała młoda 
Maria Skłodowska (1867-1934), przyszła dwukrotna noblistka.

ZWOLA – 75 km, 5:00
Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z drugiej 
połowy XVI wieku. Sama zaś nazwa wy-
wodzi się od słowa „zvola” oznaczającego 
„wolniznę” – okres zwolnienia z podatku 
dla wsi nowopowstałej. Właścicielami wsi 
byli kolejno Zdanowscy, Wąsowie, Gniewo-
szowie, Lubomirscy i Piaskowscy.

Maria Skłodowska-Curie przyjeżdżała tu do swojego wujka 
– Władysława Boguskiego, o którym wspominaliśmy już 
podczas pobytu w Wysokim Kole. Przez pewien czas Maria 

Nazwa miejscowości 
Żytkowice pochodzi
najprawdopodobniej 

od najczęściej
występującego 

ówcześnie na tym 
terenie nazwiska Żytek 

lub Żytko

Policzna – Pałac Przeździeckich

Policzna – stary cmentarz

W skład 1 Pułku 
dowodzonego przez 
Józefa Piłsudskiego 
wchodziły bataliony 
Edwarda Śmigłego  

i Michała Żymierskiego.
Z tego powodu 

możemy powiedzieć, 
że bitwa pod Laskami 

była bitwą trzech 
marszałków Polski

Babcia Marii 
Skłodowskiej-Curie 

pochowana jest
na cmentarzu 
parafialnym  
w Oleksowie

Rzeczka Zwolanka w Zwoli
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była nawet guwernantką jego dzieci. W wolnych chwilach 
natomiast urządzała sobie z kuzynami wycieczki po malow-
niczej okolicy; ze wspomnień rodzinnych dowiadujemy się, 
że podczas letnich upałów chętnie spędzali czas, brodząc 
w nurtach rzeczki Zwolanki.

Wjeżdżamy na drogę powiatową 1743W, po przejechaniu 
niespełna dwóch kilometrów skręcamy w utwardzoną 
drogę polną wiodącą przez Kolonię Zwolę do Markowoli.

Ciekawostką jest fakt, że na tych terenach kilka lat temu 
(2010-2011) zlokalizowana była platforma wiertnicza Pol-
skiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Poszukiwano 
tu gazu łupkowego. Odwiert Markowola był pierwszym 
odwiertem w poszukiwaniu gazu z łupków zrealizowanym 
przez polską spółkę. Odwiert był wyjątkowy ze względu 
na zastosowaną w nim technologię szczelinowania hy-
draulicznego, która polega na tłoczeniu do skały wody  
z chemikaliami i piaskiem. Gazu łupkowego do wydobycia 
na skalę przemysłową w Zwoli jednak nie znaleziono.

Droga wśród pól uprawnych zaprowadzi nas do Marko-
woli. Po dojechaniu do drogi asfaltowej skręcamy w lewo. 
Jedziemy przez Markowolę, Markowolę-Kolonię, wzdłuż 
rzeczki Niewiadomki. Mijamy stary młyn. Dojeżdżamy do 
Boguszówki. 

BOGUSZÓWKA – 82 km, 5:25
Dworek i park z XIX wieku 

Tu zatrzymujemy się przy zabytkowym dworku i XIX-wiecz-
nym parku. Wieś, początkowo znana jako Wola Kowalowa, 
była własnością Jana Bogusza. Pierwsze wzmianki o niej 
pochodzą z 1508 roku. Ponad pół wieku później nazywa-
na była już Boguszową Wolą. Dworek usytuowany jest  

w zabytkowym parku 
z XIX wieku, w którym 
dawniej znajdowały 
się olbrzymie mod-
rzewie, piękne klomby 
oraz ogród. Obecnie 
dworek jest własnością 
prywatną. 

Stąd już tylko kilkaset 
metrów zostało nam do 
końca trasy i miejsca, 
które było jednocze-
śnie startem naszej tra-
sy – Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Wyso-
kim Kole. 

WYSOKIE KOŁO 
– META 
– 82 km, 5:30

Boguszówka – dworek i park z XIX wieku

Zakończenie VII Powiatowego Rajdu Rowerowego „Śladami Historii”

Lp. Imię i Nazwisko 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 Abramczyk Ewelina x x

2 Abramczyk Szymon x x

3 Adamczyk Katarzyna x x

4 Babula Rafał x

5 Bieniek Grzegorz x

6 Binienda Adrian x x x

7 Brzozowska Agnieszka x x

8 Brzozowski Dariusz x x x

9 Brzozowski Mateusz x x x

10 Budzińska Sylwia x

11 Celejewski Krzysztof x

12 Chołaj Sławomir x x x

13 Chołuj Michał x

14 Cichecka Ewa x x x

15 Cichoński Marek x x x

16 Cwyl Tomasz x x x

17 Czarnecka Joanna x

18 Dąbrowski Miłosz x

19 Domańska-Stankiewicz Lucyna x x x x x x x

20 Dróżdź Urszula x

21 Dziuba Radosław x

22 Fusiek Marianna x

23 Gajda Maciej x x x x x

24 Gogacz Anna x

25 Gogacz Marek x x x x

UCZESTNICY
 POWIATOWYCH RAJDÓW ROWEROWYCH „ŚLADAMI HISTORII”



Lp. Imię i Nazwisko 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

26 Gonciarz Dariusz x x x

27 Grabowski Rafał x

28 Gregorczyk Mateusz x x x x x

29 Grudzień Stanisław x x

30 Grygiel Grażyna x x x x x

31 Grygiel Mikołaj x x

32 Grygiel Monika x

33 Grygiel Piotr x x x x

34 Grygiel Robert x

35 Grzegorzewska Beata x

36 Grzegorzewski Sławomir x x x x x x

37 Iwanejko Adrianna x

38 Jakubowski Tadeusz x x x x x

39 Jasek Grażyna x x x

40 Jastrzębski Daniel x

41 Jarosz Iwona x x x x

42 Jarosz Mariusz x x x x x

43 Jaworska Anna x x

44 Kalbarczyk Grażyna x

45 Kalbarczyk Henryk x x x

46 Kalbarczyk Krystyna x

47 Kalbarczyk Regina x x

48 Kalinka Marta x x

49 Kędzierski Wacław x

50 Klimowicz Dariusz x x x

51 Klimowicz Renata x x x

52 Kochan Katarzyna x

53 Kocińska Aneta x x

54 Kosiec Robert x

55 Kortus Agnieszka x

56 Kowalczyk Jan x

57 Kowalczyk Tomasz x

Lp. Imię i Nazwisko 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

58 Kowalska Magdalena x x

59 Kowalski Paweł x

60 Kozłowski Andrzej x x

61 Kręgulec Jolanta x

62 Kręgulec Krzysztof x

63 Kruczoń Erwin x x x

64 Krupa Szymon x

65 Kryśpiński Jarosław x x x

66 Krześniak Katarzyna x

67 Krześniak Mariusz x x

68 Kujawiak Marcin x

69 Kulesza Katarzyna x

70 Kultys Adam x

71 Kultys Lidia x

72 Kunecki Tadeusz x

73 Kustra Zbigniew x

74 Kuśmirek Anna x

75 Kuśmirek Henryk x

76 Kuźmiński Michał x

77 Lesiak Damian x x x x

78 Lesiak Marzena x x x x

79 Lesiak Mikołaj x x

80 Lesiak Roman x x x x x

81 Ławicka Jolanta x

82 Maciąg Małgorzata x x x

83 Maciąg Marek x x x

84 Maciejczyk Grzegorz x x

85 Maciejczyk Katarzyna x

86 Maciejczyk Maciej x

87 Madej Sławomir x

88 Maj Małgorzata x

89 Majdak Karol x
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Lp. Imię i Nazwisko 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

90 Majdak Marlena x

91 Makaruk Maciej x

92 Mantorska Dorota x

93 Mantorski Karol x

94 Mańkowska Adrianna x x x

95 Mańkowska Anna x

96 Mańkowska Lucyna x

97 Matracka Beata x x x

98 Matracki Robert x x x x

99 Matysiak Danuta x

100 Matysiak Izabela x x

101 Matysiak Jan x

102 Mołodkiewicz Mirosław x

103 Moniak Tadeusz x x

104 Mrozek Andrzej x x x

105 Nakończy Michał x x

106 Nawrotek Mariola x

107 Nowacki Dariusz x

108 Nowakowska Elżbieta x

109 Nowakowski Piotr x

110 Obrębowski Krzysztof x x

111 Olewińska Urszula x

112 Ostrowska Marzena x

113 Pachucy Dariusz x

114 Pawlińska Magdalena x

115 Piątkiewicz Stanisław x x x x

116 Pieczonka Małgorzata x x

117 Pierzchała Jolanta x x

118 Pierzchała Katarzyna x x x x x

119 Pierzchała Sebastian x x x

120 Pierzchała Tadeusz x

121 Pogoda Marian x x x

Lp. Imię i Nazwisko 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

122 Pruszczak Barbara x

123 Pruszczak Krzysztof x x x x

124 Rębiś Maciej x x x x

125 Rębiś Ilona x

126 Rojek Agnieszka x x

127 Rojek Andrzej x x x x x x x

128 Rzeźnik Joanna x

129 Rzeźnik Marcin x

130 Sajnóg Jerzy x x x

131 Salamon Ewa x x

132 Salamon Jerzy x x

133 Sałek Izabela x

34 Sąpor Beata x x x x x

135 Sąpor Tomasz x x x x x

136 Seremak Elżbieta x x x

137 Seremak Jan x x x x

138 Siekut Małgorzata x

139 Siekut Marta x

140 Skrzek Damian x x x x x x

141 Słyk Michał x

142 Smolarczyk Bożena x

143 Spytek Justyna x

144 Spytek Tomasz x x

145 Standowicz Artur x x x x

146 Stankiewicz Wojciech x x x x x x x

147 Studzińska Dagmara x x

148 Studziński Jarosław x x

149 Szczepaniak Paweł x

150 Szczepański Michał x

151 Szczudlińska Karolina x

152 Sznajder Andrzej x x x x x

153 Sztac Jacek x x x
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Lp. Imię i Nazwisko 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

154 Sztac Monika x

155 Szymańska Ewa x x

156 Szymczak Irena x x

157 Ślażyńska Elżbieta x

158 Ślażyńska Katarzyna x

159 Traczyk Danuta x

160 Traczyk Monika I x

161 Traczyk Monika II x x

162 Trych Celina x

163 Trych-Obrębowska Aneta x x x

164 Węsek Jan x x x x x

165 Wiaderek Justyna x

166 Wielgomas Katarzyna x

167 Wielgomas Łukasz x

168 Wiraszka Konrad x

169 Wiraszka Monika x x x x x

170 Włoskowicz Sławomir x

171 Wojciechowski Janusz x

172 Wołos Tomasz x

173 Wołyński Zbigniew x

174 Woźny Mariusz x

175 Wrzosek Robert x

176 Zając Krzysztof x x x x x x x

177 Zając Maciej x

178 Zdżalik Jerzy x x

179 Ziarkowski Michał x

180 Zielona Malwina x x

181 Zielony Piotr x x

182 Zielony Rafał x
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1. Nadleśnictwo Dobieszyn

2. Nadleśnictwo Kozienice

3. Nadleśnictwo Zwoleń

4. Kozienicki Park Krajobrazowy

5. Gmina Garbatka-Letnisko

6. Gmina Gniewoszów

7. Gmina Magnuszew

8. Gmina Policzna

9. Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabowie nad Pilicą

10. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kociołkach

11. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokim Kole 

12. Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach

13. Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych

14. Sołtys Sołectwa Molendy Barbara Kwaśnik

15. Dom Pomocy Społecznej im. Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach

16. Skansen Bojowy 1 Armii Wojska Polskiego w Mniszewie

17. Centrum Ubezpieczeń i Usług Finansowych Marzena Lesiak

18. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ROWMOT

19. Sklep Sportowo-Militarny Atlantis

20. P.P.H.U. Fenix Robert Rakoczy 

21. Cukiernia „Słodki Leniuch”

22. Sklep Sport XL

23. Zakład Mleczarski „Obory”

24. Klub Aktywnej Kobiety FOREMKA

25. Zajazd u Jankiela 

26. Hotel Sielanka nad Pilicą

27. Multi-Smak – Mieczysław Miśkiewicz

28. Zakład Piekarsko-Ciastkarski Krystyna Kowalczyk

29. Zakład Piekarniczo-Cukierniczy „Milenka”

30. Zakład Piekarniczy Tomasz Potacki

31. WITAMINA – Mirosław Szczypek 

PARTNERZY
 POWIATOWYCH RAJDÓW ROWEROWYCH 
„ŚLADAMI HISTORII”
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