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Zapraszamy młodzież „Słowaka” do udziału w rajdzie rowerowym do Puszczy Bolimowskiej. 

Proponowany termin - 1 (środa) - 3 czerwca (piątek) 2022 r. Miejscem docelowym, bazą 

noclegową i wypadową jest ośrodek „Grabskie Sioło” położony nad rzeką Rawką w sercu 

Bolimowskiego Parku Krajobrazowego (adres strony internetowej parku - parkilodzkie.pl/bpk ). 

Z „Grabskiego Sioła” wyruszać będziemy na rowerowy objazd Ziemi Łowickiej położonej                    

w dorzeczu rzeki Bzury, gdzie człowiek stworzył urzekającą odrębność kulturową (folklor łowicki), 

interesujące zabytki i gdzie jest po prostu ładnie. Liczne miejscowości związane są z wybitnymi 

postaciami polskiej historii i kultury. To teren naznaczony okrutnie przez II wojnę światową                     

z największą bitwą wojny obronnej 1939 r., związaną na zawsze z Bzurą „wierną rzeką” Ziemi 

Łowickiej. 

Trasa rajdu wiedzie przez malownicze tereny, szczególnie tam, gdzie pocięta jest dolinkami 

spływających z Wysoczyzny Rawskiej rzek. Teren pod względem krajobrazowym niemal nie ma 

równych sobie w okolicach Warszawy. W dolinkach znajduje się wiele stawów młyńskich i rybnych, 

znacznie urozmaicających pejzaż. 

Trasę zaplanowano ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa uczestników. Mniej 

więcej 90% długości rajdu przebiega drogami asfaltowymi o dobrej nawierzchni, ale w większości o 

małym i bardzo małym natężeniu ruchu – są to drogi lokalne. 10% stanowią drogi o gorszej 

nawierzchni – utwardzone, gruntowe – polne i leśne. Nie ma długich i bardzo trudnych odcinków. 

 

https://parkilodzkie.pl/bpk
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DDzziieeńń  11  ––  SSzzllaakkiieemm  bboohhaatteerróóww  bbiittwwyy  nnaadd  BBzzuurrąą  wwee  wwrrzzeeśśnniiuu  11993399  rr..  ––  ookk..  6655  kkmm  nnaa  

rroowweerrzzee  

Trasa pierwszego dnia dostępna jest pod adresem https://goo.gl/maps/To8CToxwggxtUXVF7  
 

 Zbiórka przed szkołą o godz. 8.20 (sprawy organizacyjne, sprawdzenie rowerów, zapakowanie 

bagaży do samochodu). 

 Godz. 8.50 przejazd na dworzec PKP w Otwocku. Odjazd pociągiem Kolei Mazowieckich relacji 

Otwock – Grodzisk Maz. do stacji Warszawa Wschodnia o godz. 9.21, na której przesiadka do 

pociągu relacji Warszawa Wschodnia – Sochaczew (odjazd o godz. 10.17). 

 Przyjazd do stacji Sochaczew o godz. 11.27 i rozpoczęcie części rowerowej. 

 Zwiedzanie Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, które jest jednym z niewielu miejsc 

w Europie z tak dużą kolekcją wąskotorowych pojazdów szynowych. Adres strony muzeum 

stacjamuzeum.pl/pl.mkw_sochaczew.html 

 Wejście na ruiny XIV-wiecznego Zamku Książąt Mazowieckich w Sochaczewie nad rzeką Bzurą. 

 Przejazd rowerami Traktem Pamięci Bohaterów Bitwy nad Bzurą 1939 roku. Trasa jest idealna 

dla rowerzystów, którzy przy okazji aktywnego wypoczynku stawiają na zdobywanie wiedzy. 

Szlak jest swoistym uhonorowaniem zasłużonych w tej bitwie. Przy ich mogiłach, m. in.                      

w Sochaczewie, Mistrzewicach czy Juliopolu, możemy oddać hołd tym, którzy we wrześniu 

1939 r. starali się wykonać niewykonalny wówczas obowiązek obrony Polski. Szczegółowe 

informacje o Trakcie Pamięci Bohaterów Bitwy nad Bzurą 1939 roku dostępne są na stronie 

www.muzeumsochaczew.pl/trakt-pamieci-bohaterow-bitwy-nad-bzura  

   
 Muzeum Kolejnictwa w Sochaczewie   Przeprawa przez Bzurę w Witkowicach          Cmentarz wojenny w Juliopolu 

 Z Traktu Pamięci Bohaterów Bitwy nad Bzurą 1939 roku w większości wiejskimi drogami przez 

Sochaczew, Bolimów, Joachimów-Mogiły (znajduje się niemiecki cmentarz z okresu I wojny 

światowej, na którym pochowano żołnierzy poległych w walkach 1915 roku. W 1990 

r. pochowano tu 2566 żołnierzy niemieckich poległych w czasie II wojny światowej, którzy 

zostali ekshumowani z Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie) do „Grabskiego 

Sioła” na obiadokolację i nocleg. Adres strony internetowej ośrodka www.grabskiesiolo.pl  

 Przyjazd do ośrodka ok. godz. 18.00, zakwaterowanie w domkach lub pokojach, część                           

z pełnym węzłem sanitarnym, ok. godz. 18.30-19.00 obiadokolacja. 

 

 

https://goo.gl/maps/To8CToxwggxtUXVF7
http://stacjamuzeum.pl/pl.mkw_sochaczew.html
http://www.muzeumsochaczew.pl/trakt-pamieci-bohaterow-bitwy-nad-bzura
http://www.grabskiesiolo.pl/
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DDzziieeńń  22  ––  SSzzllaakkiieemm  zzaabbyyttkkóóww  ZZiieemmii  ŁŁoowwiicckkiieejj––  ookk..  6655  kkmm  nnaa  rroowweerrzzee  

Trasa drugiego dnia dostępna jest pod adresem https://goo.gl/maps/3FXtYcygTsAyA6Ex7    

 Pobudka o godz. 8.00, gimnastyka, poranna toaleta, śniadanie o godz. 9.00. 

 O godz. 10.00 wyjazd na pętlę po Ziemi Łowickiej, w tym dotarcie do najważniejszych 

zabytków. 

 Barokowy pałac w Nieborowie zaprojektowany przez Tylmana z Gameren na zlecenie Michała 

Stefana Radziejowskiego. Pałac od 1774 r. do 1944 r. należał do rodziny Radziwiłłów. Po 

drugiej wojnie światowej stał się oddziałem Muzeum Narodowego w Warszawie. Adres strony 

internetowej pałacu www.nieborow.art.pl  

 Zwiedzanie Parku Romantycznego w Arkadii. Ogród romantyczny w stylu angielskim założony 

przez Helenę z Przeździeckich, żonę Michała Hieronima Radziwiłła, właściciela 

pobliskiego Nieborowa. Do zakładania ogrodu księżna przystąpiła w 1778 roku, a rozwijała go  

i komponowała do swojej śmierci. Przez park przepływa rzeczka Skierniewka, która tworzy 

staw z dwiema wyspami. 

 Zwiedzanie Łowicza. Katedra - barokowo-renesansowa świątynia, w obecnej formie powstała 

w latach 1625-58 po przebudowie gotyckiej budowli, trójnawowe wnętrze odznacza się 

bardzo bogatym wystrojem barokowym, z licznymi kaplicami, katedra nosi tytuł bazyliki 

mniejszej i stanowi pomnik historii.  Trójkątny Rynek w Łowiczu - Nowy Rynek miasta,                      

w nietypowym kształcie. Stary Rynek - historyczny główny plac miasta. O Łowiczu czytaj na 

stronie www.lowiczturystyczny.eu/index.php  

   
              Pałac w Nieborowie                                   Park w Arkadii                    Procesja Bożego Ciała w Łowiczu 

   
              Łowicki autobus                              Katedra i rynek w Łowiczu                  Trójkątny  Rynek w Łowiczu 

 Z Łowicza wiejskimi drogami przez Placencję, Parmę, Bełchów do  „Grabskiego Sioła”. 

 Przyjazd do ośrodka ok. godz. 16.00, ok. godz. 17.00 obiadokolacja, ok. godz. 20.00 ognisko. 

 

https://goo.gl/maps/3FXtYcygTsAyA6Ex7
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tylman_z_Gameren
https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Stefan_Radziejowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Stefan_Radziejowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radziwi%C5%82%C5%82owie_herbu_Tr%C4%85by
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Narodowe_w_Warszawie
http://www.nieborow.art.pl/
https://www.polskieszlaki.pl/katedra-w-lowiczu.htm
http://www.lowiczturystyczny.eu/index.php


 

 4 

DDzziieeńń  33  ––  PPoowwrróótt  zz  wwiiaattrreemm  ddoo  OOttwwoocckkaa  pprrzzeezz  MMsszzcczzoonnóóww,,  TTaarrcczzyynn,,  ŁŁoośś  ––  ookk..  110000  

kkmm  nnaa  rroowweerrzzee  

Trasa czwartego dnia dostępna jest pod adresem https://goo.gl/maps/xXmv6jTyjghahuqQ8   

 Pobudka o godz. 7.30, gimnastyka, poranna toaleta, śniadanie o godz. 8.30, spakowanie 

bagaży do samochodu – ze sobą należy zabrać ręcznik i kąpielówki. 

 O godz. 9.30 wyjazd. Najpierw przez Puszczę Bolimowską, a następnie wiejskimi drogami do 

Mszczonowa na „Termy” (godzinny pobyt) i dalej przez Grzegorzewice, Skuły do Żelechowa. 

Zwiedzanie cmentarza parafialnego z grobem Józefa Chełmońskiego – wybitnego polskiego 

malarza, piewcy życia wsi  i piękna ziemi ojczystej. 

   
Na termach w Mszczonowie 

   
Przed cmentarzem w Żelechowie i przy grobie Józefa Chełmońskiego 

   
                             Bociany                                                Babie lato                                    Kuropatwy na śniegu  

(wybrane obrazy Józefa Chełmońskiego) 

 Z Żelechowa asfaltowymi drogami prowadzącymi przez pola, lasy i wsie do promu przez Wisłę 

w miejscowości Gassy. Przeprawa na prawy brzeg Wisły i przejazd przez Karczew do Otwocka. 

 Przyjazd przed szkołę ok. godz. 18.00 i zakończenie rajdu. 

IInnffoorrmmaaccjjee  pprraakkttyycczznnee  

https://goo.gl/maps/xXmv6jTyjghahuqQ8


 

 5 

 Cena 280 zł obejmuje: dwa noclegi, dwie obiadokolacje, dwa śniadania, artykuły spożywcze na 

ognisko i przygotowanie ogniska, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i na termy                         

w Mszczonowie, przejazd pociągiem Kolei Mazowieckich i przeprawę promem. 

 Bezwzględnie należy posiadać: sspprraawwnnyy  rroowweerr  zz  oobboowwiiąązzkkoowwyymm  wwyyppoossaażżeenniieemm  ––  ttrrzzeebbaa  

ddookkoonnaaćć  pprrzzeegglląądduu  pprrzzeedd  wwyyjjaazzddeemm,,    kkaarrttęę  rroowweerroowwąą  lluubb  mmoottoorroowweerroowwąą  ((nniiee  ddoottyycczzyy  

uucczznniióóww  ppeełłnnoolleettnniicchh)),,  kkaasskk,,  zzaappaassoowwąą  ddęęttkkęę, przybory toaletowe, ciepłą odzież na wieczór, 

okrycie przeciwdeszczowe, kondycję i dobry humor. 

 Podczas rajdu obowiązują przepisy dotyczące właściwego zachowania się na wycieczkach 

zawarte w regulaminie wycieczek szkolnych (dostępne na stronie internetowej szkoły). 

Szczególnie zwracamy uwagę na zasady współżycia koleżeńskiego, integrację grupy                              

i wzajemną pomoc. DDooddaattkkoowwoo  wwpprroowwaaddzzaa  ssiięę  kkaarryy  ffiinnaannssoowwee za mówienie do kolegów po 

nazwisku (2 zł), używanie słów wulgarnych (5 zł), ryzykowną lub nieprzepisową jazdę (5 zł), 

oddalenie się od grupy bez zgody opiekuna (5 zł). Zebrane w ten sposób pieniądze przekazane 

zostaną najsympatyczniejsze-j/mu uczestniczce/uczestnikowi rajdu wyłonione-j/mu w drodze 

konkursu. 

 Większość rzeczy osobistych nieprzydatnych w czasie jazdy należy spakować w oddzielną 

torbę. Szkolny samochód zawiezie bagaże do „Grabskiego Sioła”. Ostatniego dnia rajdu bagaże 

zostaną przewiezione samochodem do szkoły, z której trzeba będzie je odebrać. 

 Program rajdu nie jest ostateczny – będzie ulegał modyfikacjom w zależności od możliwości                

i sugestii uczestników, pogody i innych. 

 Osoby decydujące się na udział w rajdzie powinny posiadać dobrą kondycję i pewną 

„zaprawę” w korzystaniu z roweru, gdyż długość trasy ostatniego dnia rajdu wynosi ok. 100 

km. 

 Od uczniów niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców na udział w rajdzie i karta 

rowerowa lub motorowerowa. 

 Mile widziane osoby posiadające gitarę i umiejętność gry na niej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

                                                                           
            


