
 
 

PLAN TYGODNIÓWKI ROWEROWEJ PO TARSACH  
LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA: „DOLIN Ą WIEPRZA I LE ŚNYM SZLAKIEM“  

Z LUBARTOWA I „ZIELONY PIERSCIE Ń“ Z KO ŚMINA 
 

I – PO TRASWACH ROWEROWYCH LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINA WIEPRZA                   
I LEŚNYM SZLAKIEM“ 
 

� 29 czerwca 2015 (poniedziałek) - Lubartów - Kolonia Łucka – Serniki – Czerniejów – 

Nowa Wola – Brzostówka  Kol. - Nowa Wieś – Wola Sernicka – Chlewiska  - Pałecznica 

– Zapłocie – Kolonia Tarło – Lubartów – Lisów - Przypisówka – Serock - Firlej – 

Lubartów 

 

� 30 czerwca 2015 (wtorek) – Lubartów - Kol. Łucka – Trzciniec -  Majdan Kozłowiecki – 

Wandzin – Kopanina – Stary Tartak – Dąbrówka – Wólka Krasienińska – Biadaczka – 

Samoklęski   - Kamionka – Skrobów Kol. – Lubartów 

 

� 01 lipca 2015 (środa) -  Przejazd uczestników z Kozłówki do Puław (ok. 55 km) 

częściowo po trasie rowerowej LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem“, częściowo po 

trasie rowerowej LGD Zielony Pierścień. 

 

Zapewnieniamy uczestnikom poczęstunek, wodę, prowadzenie przez przewodników, 

ubezpieczenie uczestników rajdu, zabezpieczenie serwisu rowerowego,  zapewnienie biletów 

wstępu dla uczestników do atrakcji będących na trasie rajdu na terenie LGD Doliną Wieprza           

i leśnym szlakiem. 

 

 

II – PO TRASACH ROWEROWYCH LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „ZIELONY PIERŚCIEŃ“ 

2 lipca 2015 r. (czwartek) – „Rajd na Twierdzę” 

Odcinek: Puławy – Gołąb – Dęblin, dystans: 30 km 

To rajd rowerowy po Bursztynowym Szlaku Greenways na dystansie 30 km z Puław przez 

Gołąb do Dęblina. Punktem docelowym jest Twierdza Dęblin, stąd nazwa „Rajd na Twierdzę”. 

Program Rajdu to nie tylko przejażdżka rowerem, ale także (a może przede wszystkim) 

zwiedzanie ciekawych miejsc. 

Rajd zaczyna się przy Pałacu Czartoryskich w Puławach. Uczestnicy najpierw zwiedzają 

kompleks pałacowo-ogrodowy a następnie jadą Bursztynowym Szlakiem Greenways w 

kierunku Gołębia. W tej miejscowości zaplanowany jest krótki postój i zwiedzanie kościoła 

obronnego w stylu renesansu północnego z pierwszej połowy XVII w.  

W samym Dęblinie zaplanowano zwiedzanie najważniejszych atrakcji: Muzeum Sił 

Powietrznych i Twierdzę Dęblin, dawny rosyjski fort. 

 



 

3-4 lipca (piątek-sobota) – „Maraton Quest” 

„Maraton Quest” to dwudniowa impreza o charakterze rekreacyjno – turystycznym, podczas 

której zadaniem turystów-zawodników będzie przejście (pieszo lub rowerem) w ciągu dwu 

dni trasy przygotowanych questów (wypraw odkrywców), rozwiązywanie zadań i poleceń 

zawartych w questach i skuteczne dojście do skarbu. Uczestnicy Maratonu będą mogli 

przemieszczać się po szlakach questów za pomocą mobilnej aplikacji na smartfonie, tablecie 

(system Android, iOS) lub za pomocą tradycyjnej instrukcji papierowej w formie ulotki. 

5 lipca (niedziela) – Wakacyjna Inwazja Rowerzystów (WIR) 

Turyści będą mieli za zadanie pokonanie kliku pętli rowerowych po Kazimierskim Parku 

Krajobrazowym. Początek i koniec rajdu zaplanowano przy dworku w Kęble pod Wąwolnicą. 

Rajd zakończy się piknikiem. 

 

 


