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szAnOwni PAńsTwO! KOchAni!

Co może dać nam więcej radości i więcej ulgi od letnich upałów niż woda? Kiedy słońce 
pali niemiłosiernie, to najbardziej poszukiwany temat wyjazdów. Obiecuję, że już samo 
czytanie naszego najnowszego numeru magazynu Moda na Mazowsze przynosi ochłodę, 
bo w całości oddajemy się wodzie.

Wody na Mazowszu jest dużo, tylko trzeba ją dla siebie odkryć, a wcześniej odkryć 
w sobie, jakiej wody szukamy: czy tej do kąpieli, wyprawy kajakiem lub SUP-em, czy rejsu 
pod żaglami. 

Kąpieli i pływania wpław najlepiej i najbezpieczniej zażywać na kąpieliskach pod okiem 
ratowników. Powstało ich w ciągu kilku ostatnich lat wiele: z okazałymi pomostami, 
piaszczystymi plażami, parasolami, które wyglądają jak przeniesione z pięknych 
egzotycznych wysp, wyposażone w toalety, prysznice, restauracje, miejsca zabaw dla 
maluchów. Proszę mi wierzyć, że kiedy pierwszy raz trafiłam na jedno z nich – oniemiałam. 
W numerze zapraszamy nad zalewy: nad Muchawką w Siedlecach, Węgrowski, na 
rzece Rozodze (zalew Wykrot), Żyrardowski, Szydłowiecki oraz jeziora: Zegrzyńskie 
i Włocławskie. Więcej miejsc mamy opisanych dla Państwa na stronie modanamazowsze.pl 
w zakładce „nad wodą”.

Mamy też na Mazowszu kilkadziesiąt rzek. Na większości z nich, jeśli tylko wysokość 
wód na to pozwala, organizowane są spływy kajakowe. Nieśmiało przypomnę, że spływ 
kajakowy może trwać dłużej niż kilka godzin lub jeden dzień. Można tak to zorganizować, 
żeby spędzić kilka nocy na biwaku. Potrzebne rzeczy możemy zabrać ze sobą lub umówić 
się z organizatorem spływu, że wieczorem podrzuci nam je na miejsce biwaku. Pamiętajmy 
tylko o tym, żeby nie zostawiać po sobie przyrodzie żadnych niespodzianek i prezentów. 
Wszystkie śmieci są naszą prywatną własnością, nie porzucajmy ich byle gdzie.

Mam nadzieję, że dzięki pracy naszego zespołu i przygotowanym informacjom upały 
będą dla Państwa prawdziwie przyjemną okolicznością przyrody. A w ewentualne 
pochmurne czy deszczowe dni zapraszamy do obiektów krytych i muzeów, które na lato 
przygotowały bogatą i różnorodną ofertę. 

Dobrej kąpieli! Miłego wypoczynku!

Dyrektor Biura    
Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Dorota Zbińkowska

MAzOwiecKA regiOnALnA OrgAnizAcjA TurysTycznA
ul. nowy Świat 27/2, 00-029 warszawa / tel.: +48 22 877 20 10, biuro@mrot.pl, 
Współpraca – Redakcja Magazynu Świat, Podróże, Kultura, promocja@magazynswiat.pl, Korekta: Małgorzata Sosnowska
egzeMPLArz bezPŁATny
Niezamówionych materiałów redakcja nie zwraca, a w razie opublikowania zastrzega sobie prawo do ich skracania. Magazyn MODA NA MAZOWSZE© nie ponosi odpowiedzialności  za treść 
ogłoszeń  i reklam i ma prawo odmówić publikacji bez podania przyczyny. Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek 
języku bez wcześniejszej pisemnej zgody Wydawcy jest zabroniony.  Wydawca zabrania bezumownej sprzedaży numerów bieżących i archiwalnych Magazynu MODA NA MAZOWSZE©.
Działanie wbrew powyższemu zakazowi skutkuje odpowiedzialnością prawną. WARSZAWA 2021
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. zALew.. 
..nAd MuchAwKą..  

zALew nA rzece MuchAwce TO jednO z nAjPOPuLArniejszych Miejsc 
nA LeTni OdPOczyneK w OKOLicAch siedLec. sTrzeżOne Przez wOPr 

KąPieLisKO znAjduje się PO wschOdniej sTrOnie AKwenu, 
Przy zbiegu uLic PLAżOwej i OKrężnej

  tekst :  dawid Mikoś
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RODZINNY WYPOCZYNEK
Wczasowiczów nad Muchawkę przyciąga strzeżone kąpie-
lisko z pomostem oraz piaszczysta plaża. Po akwenie moż-
na pływać na rowerach wodnych, łodziach albo kajakach, 
które można wypożyczyć w dwóch miejscach w sąsiedz-
twie zalewu.

Na najmłodszych czeka plac zabaw i dmuchańce (w wybrane 
dni działa także wesołe miasteczko); dla starszych – boiska 
do gry w siatkówkę i kometkę, plenerowa siłownia i strefa 
do street workoutu z drążkami do podciągania, drabinkami, 
poręczami i kółkami gimnastycznymi. Do dyspozycji wypo-
czywających są ponadto ławeczki i stojaki na rowery.

W sezonie letnim otwarta jest budka z małą gastronomią 
i lodami; są także wyznaczone specjalne miejsca do grillo-
wania i do spożywania posiłków pod parasolami. Dla pla-
żowiczów dostępna jest toaleta, z wyodrębnioną częścią 
z prysznicem. 

Z DALA OD ZgIEŁKu
Akwen znajduje się pod opieką koła wędkarskiego, które 
stale zarybia zalew. Wędkarze mogą w nim złowić lesz-
cze, karpie, okonie, płocie, amury, sumy i szczupaki. Kilka 
pomostów do amatorskiego połowu ryb usytuowanych 
jest w zacisznej części zalewu – na skarpie grobli od strony 
osiedla Romanówka.

Z psem można wybrać się na położony nad zalewem tra-
wiasty wybieg dla czworonogów z pochylnią skośną, rów-
noważnią, oponą i poprzeczką do przeskoków. Udogodnie-
niem dla właścicieli psów są także podajniki z woreczkami 
na psie odchody.

Osoby, które planują dłuższy pobyt nad akwenem, mogą 
skorzystać z możliwości noclegu w drewnianych, całorocz-
nych domkach w ośrodku Cicha Stanica. Tuż przy nich dzia-
ła restobar z codziennie zmieniającym się menu oraz pizze-
ria. Jest tam także wiata grillowa do spożywania posiłków 
na świeżym powietrzu. W weekendy na terenie stanicy 
organizowane są wieczory karaoke, dyskoteki i plenerowe 
koncerty. 
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Punkt informacji Turystycznej
ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 31, 08-110 Siedlce
tel.: 25 794 31 70
biuro@ckis.siedlce.pl, www.ckis.siedlce.pl

centrum informacji Turystycznej
ul. Pułaskiego 7, 08-110 Siedlce
tel.: 535 068 593, itsiedlce@gmail.com
www.pttksiedlce.pl, www.znurtembugu.pl fo
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zALew węgrOwsKi POwsTAŁ nA sTArOrzeczu LiwcA – rzeKi, KTÓrA PrzePŁywA 
Przez węgrÓw. weeKendOwy wyPOczyneK nAd wOdą w MieŚcie KOjArzOnyM 

z LegendAMi O jAnie TwArdOwsKiM dO gusTu PrzyPAdnie w szczegÓLnOŚci 
MiŁOŚniKOM rÓżnych fOrM TurysTyKi wOdnej i wędKArsTwA.

  tekst :  Dawid Mikoś 

. zALew węgrOwsKi.. 

P L A ż e  i  K ą P i e L i s K A



W POSZuKIWANIu RELAKSu  
Na zalew składa się strzeżone kąpielisko z wydzieloną 
strefą do pływania i molo oraz trzy stawy rybne. Dla dzieci 
wydzielona została specjalna część do pływania, a na lą-
dzie – plac zabaw z huśtawkami, zjeżdżalnią, piaskownicą, 
drabinkami do ćwiczeń oraz linarium i podwójna bezpiecz-
na zjeżdżalnia do wody, dmuchańce, a także strefa zabaw, 
gdzie odbywają się zajęcia z animatorem. 

Miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą pograć na plaży 
w siatkówkę, koszykówkę czy badmintona na specjalnie 
przygotowanych w tym celu boiskach. Na plaży można też 
wypoczywać biernie.

Tuż przy zalewie odnajdziemy punkt gastronomiczny ser-
wujący dania z grilla. Przygotowano  także miejsca pikniko-
we. Wieczorem odbywają się tam koncerty i imprezy. Stawy 
rybne położone są w północnej części zalewu. Wędkarze 
chwalą sobie, że można w nich złowić karpie, ukleje, jazie 
i amury. Na miłośników połowów czeka 10 specjalnych 
stanowisk wędkarskich.

W odległości kilkuset metrów od zalewu, przy ulicy Żerom-
skiego, znajduje się restauracja „Nad Liwcem” z tarasem 
z widokiem na Liwiec. Można tam zamówić dania rybne 
albo wypić kawę. Miejsce jest przyjazne dla matek karmią-
cych – w lokalu dostępne jest krzesełko do karmienia i ką-
cik dla dzieci, a w toalecie także stół do przewijania. 

KAjAKIEM Lub ROWEREM
Pobyt nad zalewem można połączyć ze spływem kaja-
kowym Doliną Liwca. Jedno z biur organizujących spływy 
(„Kajaki Węgrów”) znajduje się przy wspomnianej wyżej ka-

wiarni; z kolei nieco dalej na południe działalność prowadzi 
firma „Kajaki u Górala” – można tam nie tylko wypożyczyć 
sprzęt na spływ, ale także – w przypadku, gdy planujemy 
dłuższy pobyt nad zalewem – wynająć domek letniskowy.

Wokół zalewu ciągnie się ścieżka rowerowa, która jest 
częścią liczącego blisko 10 km długości szlaku rowerowe-
go Natura. Prowadzi od kąpieliska wzdłuż Doliny Liwca do 
mieszczącego się w Liwie zamku. 

Latem można wybrać się na wycieczkę pieszą 2-kilome-
trowym rodzinnym Szlakiem Mistrza Jana Twardowskiego. 
Na trasie, której jednym z przystanków jest zalew, jest m.in.  
Park Armii Krajowej z placem zabaw nawiązującym tema-
tycznie do legend o mistrzu Twardowskim.

RuSZYŁO KĄPIELISKO NAD ZALEWEM
Od soboty, 26 czerwca 2021 roku, dla mieszkańców i tury-
stów zostało otwarte kąpielisko nad zalewem w Węgrowie.
Kąpielisko będzie otwarte do końca wakacji, w godzinach 
1000-1800 i strzeżone przez wykwalifikowanych ratowni-
ków. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny na pod-
stawie wyników laboratoryjnych stwierdził przydatność 
wody do kąpieli. 
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Punkt informacji Turystycznej
ul. Rynek Mariacki 11, 07-100 Węgrów
tel. 25 792 35 66
pit@wegrow.com.pl, www.wegrow.com.pl

Muzeum zbrojownia na zamku w Liwie
ul. S. Batorego 2, Liw, 07-100 Węgrów
tel. 25 792 57 17 
zbrojownia@liw-zamek.pl, www.liw-zamek.pl
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. Liwiec. rOdzinny wyPOczyneK.. 
..i PięKne widOKi..  

MeAndry LiwcA widOczne z sOwiej gÓry TO jeden z nAjPięKniejszych 
widOKÓw POgrAniczA MAzOwszA i POdLAsiA. dO TegO czysTA wOdA, 

bezPiecznA rzeKA – PŁyTKA i O deLiKATnyM nurcie, wOKÓŁ LAsy dAwnej 
Puszczy KAMieniecKiej i nAdbużAńsKi PArK KrAjObrAzOwy, A wszysTKO 
niecAŁą gOdzinę jAzdy AuTeM Lub POciągieM Od sTOLicy. dOLinA LiwcA 

PrzyciągA MiŁOŚniKÓw rAjdÓw Pieszych, rOwerOwych i sPŁywÓw 
KAjAKOwych w KAżdyM wieKu, TAKże seniOrÓw i rOdziny z MAŁyMi dziećMi, 

KTÓre Lubią się reLAKsOwAć nA PiAszczysTej rzecznej PLAży.

  tekst :  modanamazowsze.pl
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Po obu stronach Liwca rozciągają się rozległe bory so-
snowe z charakterystycznymi wydmami i bagniskami 
– ostoja saren, dzików, zajęcy i borsuków, na bagnach 
– łosi, a jesienią – grzybów. Wiele ptaków zatrzymuje 
się tu w czasie wiosennych i jesiennych przelotów.  

DLA KOgO
Liwiec to nizinna, naturalna i nieuregulowana rzeka 
żłobiąca powoli szeroką dolinę w piaszczystej równinie. 
Płynie spokojnie pośród pól, łąk i wzgórz morenowych 
oraz sosnowych lasów, dlatego spływy Liwcem są po-
lecane początkującym kajakarzom. Miejscami rzeka me-
andruje wąskimi, ostrymi zakolami, by później toczyć się 
szerszym korytem. W większości miejsc jest płytka i ma 
piaszczyste dno, sporo w niej mielizn, wysp i przeszkód 
(powalonych drzew, osuniętych z brzegów) oraz budowli 
zmuszających do przenosek (jaz, zastawka, młyn w Pa-
plinie, elektrownia w Kalinowcu). Cechą charakterystycz-
ną Liwca są duże sezonowe wahania poziomu wody, 
które mogą sięgać nawet do trzech i pół metra.

Brzegi są różnorodne: czasem płaskie i podmokłe lub 
wysokie, zdarzają się odcinki pięknych plaż i łąk otoczo-
nych lasami, a niekiedy zza trzcin można dojrzeć bobrze 
żeremia. Nad rzeką znajdują się także liczne miejsca bi-
wakowe i stanica wodna w Zaliwiu-Szpinkach.

O RZECE
Liwiec, lewy dopływ Bugu o długości 142 km, jest uwa-
żany za jedną z najpiękniejszych rzek polskiego niżu.  
Na całej długości rzeki wyznaczono dwa obszary Na-
tura 2000 – teren ochrony siedlisk Ostoja Nadliwiec-

ka oraz obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina 
Liwca. Posiada dwa źródła: główne, południowe, 
położone nieopodal wsi Sobicze oraz północne, 
znajdujące się blisko wsi Zawady. Ujście Liwca do 
Bugu znajduje się w Kamieńczyku, przepięknej 
miejscowości wypoczynkowej położonej wśród  so-
snowych lasów.  Polecane kąpieliska: w Świnotopie, 
Kaliskach i Urlach. Główne dopływy to Stara Rzeka, 
Helenka, Muchawka, Kostrzyń, Czerwonka, Mie-
dzanka i Osownica. 

gDZIE ROZPOCZĄĆ SPŁYW
1-dniowy 
w	Puste Łąki – Kamieńczyk 
w	Urle – Kamieńczyk 
w	Zawiszyn – Kamieńczyk 
w	Sekłak – Kamieńczyk 
w	Chodów – Kisielany 
w	Kisielany – Zaliwie-Szpinki 
w	Zaliwie-Szpinki – Wyszków 
w	Puste Łąki – Kamieńczyk

1 – 2-dniowy:
w	Kalinowiec – Kamieńczyk 
w	Kalinowiec – Zawiszyn 
w	Zawiszyn – Kamieńczyk 
w	Urle – Kamieńczyk 
w	Wyszków – Liw 
w	Borzychy – Kamieńczyk 
w	Węgrów – Kamieńczyk 
w	Węgrów – Kalinowiec 
w	Wyszków – Węgrów
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PODCZAS SPŁYWu WARTO ZObACZYĆ
w	Grodzisko (wały grodziska z XI wieku) 
w	Sowia Góra (najwyższe wzniesienie w okolicy) 
w	Liw (zamek z Muzeum-Zbrojownią) 
w	Stara Wieś (pałac Radziwiłłów) 
w	Paplin (dwór)
w	Gwizdały (Muzeum Gwizdków znajdujące się w bu-

dynku szkoły podstawowej)
w	Kaliska (ekspozycja dotycząca Paderewskich znaj-

dująca się w szkole podstawowej) 

w	Kamieńczyk (dawne miasto, zachowany rynek, na 
cmentarzu grób rodziców kardynała Wyszyńskiego)

w	Loretto (sanktuarium Matki Boskiej Loretańskiej)
w	Julin (w dawnym pałacu Paderewskich planowana 

jest ekspozycja dotycząca Nadbużańskiego Parku 
Krajobrazowego)

w	Łochów (zespół pałacowo-parkowy z XIX wieku)
w	Węgrów (bazylika mniejsza pw. Wniebowzięcia Naj-

świętszej Marii Panny – w zakrystii słynne „lustro 
Twardowskiego”, Zespół Poreformacki, Dom Gdański)

ORgANIZATORZY SPŁYWÓW
•	 https:/www.liwiec.com/	
 – stanica wodna Zaliwie-Szpinki
•	 Wypożyczalnia	www.kamyk-kajaki.pl	
 – Kamieńczyk
•	 Kajaki	u	Pawła	http://www.kajakiliwiecibug.pl/	
 – Kamieńczyk
•	 Kajakiugrzeska.pl	–	Kamieńczyk
•	 Spływy	kajakowe	tel.	880	300	205	–	Zawiszyn
•	 Spływy	kajakowe	Liwcem	i	Bugiem	
 tel. 796 507 740 – Strachów 
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Punkt informacji Turystycznej
ul. Rynek Mariacki 11, 07-100 Węgrów
tel. 25 792 35 66
pit@wegrow.com.pl
www.wegrow.com.pl
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. OMuLew... 
..Przez KurPie zieLOne dO nArwi ..  

PuszczA KurPiOwsKA, zwAnA inAczej zieLOną, POsiAdA wŁAsne nATurALne 
grAnice. Od wschOdu rzeKA PisA, Od zAchOdu rzeKA Orzyc, A Od POŁudniA 

rzeKA nArew, dO KTÓrej wPAdA jeszcze jednA rzeKA KurPiOwszczyzny  
– OMuLew. PÓŁnOcną i POŁudniOwą grAnicę KurPi zieLOnych sTAnOwią 

dwA duże KOMPLeKsy LeŚne – PuszczA PisKA i PuszczA biAŁA. PuszczA 
KurPiOwsKA nAzwę swą zAwdzięczA zAMieszKującyM ją KurPiOM, 
KTÓrzy POsiAdALi siLną OdrębnOŚć KuLTurOwą: rOzLegŁe Puszcze 

OddzieLAŁy ich sKuTecznie Od LudnOŚci z sąsiedzTwA, A Oni sAMi nAzywALi 
siebie PuszczAKAMi. ŚLAdy PO dAwnyM OsAdnicTwie MOżnA OdnALeźć 

w MALOwniczych wiOsKAch.

  tekst :  modanamazowsze.pl
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DLA KOgO
Mazowiecki odcinek Omulwi zaczyna się w Mącicach, 
na rozległych łąkach i pastwiskach rzeka mocno me-
andruje, widać piaszczyste łachy i urwiste, podmywane 
brzegi. Spływ jest łatwy nawet dla początkujących, tra-
fia się kilka przenosek, żeby ominąć kłody lub bobrowe 
zapory. Na mazowieckim odcinku rzeka jest oznakowa-
na, powstało też wiele stanic, przystani i miejsc posto-
jowych (Michałowo, Długie, Brodowe Łąki, Oborczyska, 
Czarnotrzew, Przystań, Kruki i Ostrołęka).

O RZECE
Omulew, prawobrzeżny dopływ Narwi (127 km, 
w tym 76 km na Mazowszu), płynie przez Równinę 
Mazurską i Kurpiowską, kajakarze mogą pływać od 

jeziora Omulew. Rzeka uchodzi do Narwi w Ostrołę-
ce, jest urozmaicona i atrakcyjna krajobrazowo, na 
całej długości chroniona jako obszar Natura 2000. 
W województwie mazowieckim przepływa przez 
Puszczę Kurpiowską z ostoją ponad 100 gatunków 
ptaków.

gDZIE ROZPOCZĄĆ SPŁYW
1-dniowy:
w	Michałowo – Długie 
w	Długie – Oborczyska 
w	Brodowe Łąki – Czarnotrzew 
w	Przystań – Ostrołęka

5-dniowy: 
w	Michałowo – Długie – Brodowe Łąki – Oborczyska 

– Czarnotrzew – Przystań – Kruki – Ostrołęka

PODCZAS SPŁYWu WARTO ZObACZYĆ
w	Kadzidło – jeden z ważniejszych ośrodków sztuki 

ludowej na Kurpiach
w	Ostrołęka – barokowy zespół pobernardyński, 

wkrótce powstanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych

ORgANIZATORZY SPŁYWu
•	 www.bobrowydwor.pl
•	 Euro	–	Wadąg	www.kajakiolsztyn.pl
•	 www.kurpiowskipark.pl fo
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. PLAżA.. 
..KurPiOwsKA KrAinA ..  

OdPOczyneK nAd POŁOżOnyM nA KurPiOwszczyźnie zALeweM wyKrOT 
TO PrOPOzycjA dLA OsÓb szuKAjących czegOŚ więcej niż MiejscA dO KąPieLi  
i LeniwegO OdPOczynKu nA PiAsKu. dziAŁAjący w jegO sąsiedzTwie ObieKT 

reKreAcyjny KurPiOwsKA KrAinA zAPewniA – OPrÓcz Miejsc dO PLAżOwAniA 
– TAKże infrAsTruKTurę sPOrTOwą, ATrAKcje dLA dzieci 

OrAz MiejscA nOcLegOwe.

  tekst :  dawid Mikoś
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W CO SIę bAWIĆ
Kurpiowska Kraina to jeden z najnowszych i najnowo-
cześniejszych ośrodków wypoczynkowych na terenie 
województwa mazowieckiego. Do dyspozycji przy-
jezdnych jest tam kąpielisko z pomostem spacerowym 
i piaszczysta plaża z parasolami. Część akwenu została 
wydzielona w taki sposób, aby mogły kąpać się w niej 
małe dzieci. Wokół zbiornika wodnego można przespa-
cerować się specjalnie wyznaczonymi ścieżkami. 

Miłośnicy aktywności na świeżym powietrzu mogą 
skorzystać z oświetlanych wieczorami kortów teniso-
wych i boisk do gry w siatkówkę, unihokeja i badmin-
tona. Jest tam także skałka wspinaczkowa, a w ofercie 
wypożyczalni sprzętu sportowego są łodzie canoe, 

łódki wiosłowe, kajaki i rowery wodne oraz rowery gór-
skie (także z fotelikami), którymi można pojeździć po 
okolicznych terenach.

Odpoczywający nad jeziorem mogą skorzystać z miejsc 
noclegowych w nowoczesnym hotelu. Miejsce to 
szczególnie przypadnie do gustu rodzinom z dziećmi, 
gdyż pokoje wyposażone są w gry, puzzle, maskotki, 
książki, kolorowanki. W sąsiedztwie hotelu znajduje 
się plac zabaw, a w sezonie letnim działa wesołe mia-
steczko, strefa dmuchańców i kino letnie. 

WŁASNYMI śCIEżKAMI
Na terenie ośrodka dostępnych jest także kilkanaście 
parceli na kampery i pole namiotowe, gdzie można 
także wynająć wyposażony już we wszystko namiot. 
Infrastruktura pola obejmuje przyłącza do prądu, sani-
tariaty i kabiny prysznicowe, a nad bezpieczeństwem 
wypoczywających czuwa 24-godzinna ochrona. Mile 
widziane są tam małe zwierzęta domowe. 

Na terenie ośrodka do dyspozycji gości są wiaty, gdzie 
można zorganizować piknik oraz miejsca na rozpale-
nie ogniska lub grilla, a także punkty gastronomiczne: 
restauracja serwująca kartacze i inne specjały kuchni 
kurpiowskiej, bar z fast foodami oraz drink bar. W letnie 
weekendy w amfiteatrze nad wodą organizowane są 
koncerty. 

Kurpiowska Kraina
ul. Miodobrania 1, Wydmusy, 07-430 Myszyniec
tel.: 508 508 003
biuro@kurpiowskakraina.com.pl
www.kurpiowskakraina.com.pl fo
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P O D R Ó Ż E

MALOwniczA i bArdzO urOKLiwA, wijącA się wŚrÓd PÓL, ŁąK i LAsÓw, 
czAseM wrzynA się w wysOKie nAweT nA KiLKAnAŚcie MeTrÓw sKArPy POrOŚnięTe 

drzewAMi igLAsTyMi i LiŚciAsTyMi. jesT siedLisKieM Licznych gATunKÓw 
fLOry i fAuny. PrzePŁywA Przez dwA wOjewÓdzTwA, siedeM POwiATÓw 

i dwAdzieŚciA gMin. nA wieLu OdcinKAch niedOceniAnA POd wzgLędeM wALOrÓw 
PrzyrOdniczych, hisTOrycznych, KuLTurOwych i TurysTycznych. nAzwA rzeKi 

POchOdzi PrAwdOPOdObnie Od PrusKiegO sŁOwA yiKru, cO znAczy żwAwy,
 KręTy, zwrOTny.

  tekst :  modanamazowsze.pl

. wKrA... 
..żwAwA, KręTA i MALOwniczA..  
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DLA KOgO
Rzeka jest dostępna dla kajakarzy od Działdowa. Prąd 
bywa silny, woda czysta, a latem płytka. To bardzo ładny 
i ciekawy, ale miejscami uciążliwy szlak. Wkra jest czę-
ściowo zmeliorowana, trzeba przenosić kajaki przez jazy 
i na płytszych odcinkach przy niskim stanie wody. Po-
niżej Jońca, a nawet Sochocina szlak jest bardzo popu-
larny. Brakuje infrastruktury turystycznej, ale jest wiele 
piaszczystych plaż, na których można się zatrzymać. 

O RZECE
Wkra jest prawym dopływem Narwi (263 km). Wypły-
wa z bagien na Garbie Lubawskim. Górny odcinek to 
Nida, od Działdowa – Działdówka płynąca przez łąki 
i pola, przegrodzona jazami i zastawkami. Wkrą staje 
się od Żuromina na Mazowszu, gdzie jest chroniona 
jako obszar Natura 2000. 

To rzeka nizinna, tworząca starorzecza i meandrująca 
przez podmokłe łąki, łęgi i zarośla, wśród morenowych 
wzgórz i mazowieckich wsi, Przez rezerwat Dziekta-
rzewo płynie cienistym wąwozem, wysokie urwiste 
skarpy porasta las, a w nurcie widać olbrzymie głazy. 
W rezerwacie Dolina Wkry płynie w przełomowej do-
linie i przecina pas wydm, tworząc piaszczyste skarpy 
porośnięte borem. W rezerwatach żyją bobry i wydry.

gDZIE ROZPOCZĄĆ SPŁYW
1-dniowy:
w	Borkowo – Pomiechówek 
w	Joniec – Kosewko 
w	Joniec – Pomiechówek 
w	Strzegowo – Glinojeck 
w	Glinojeck – Dzietkarzewo 
w	Dzietkarzewo – Sochocin 
w	Sochocin – Joniec 
w	Zawady – Cieksyn 
w	Joniec – Cieksyn 
w	Cieksyn – Pomiechówek 

w	Bolęcin – Sobieski 
w	Śniadówko – Pomiechówek

2-dniowy:
w	Radzanów – Glinojeck 
w	Drzazga – Glinojeck 

3-dniowy:
w	Bieżuń – Glinojeck 
w	Sochocin – Joniec – Pomiechówek 
w	Drzazga – Dziektarzewo 
w	Bieżuń – Dziektarzewo

PODCZAS SPŁYWu WARTO ZObACZYĆ
w	Twierdza Modlin – fortyfikacje z czasów Napole-

ona, jeden z najcenniejszych zabytków wojskowej 
sztuki inżynierskiej

w	Zakroczym – późnogotycko-renesansowy kościół 
parafialny, barokowy kościół Kapucynów

w	Pomiechówek – ścieżka edukacyjna wzdłuż rzeki, 
spacer w koronie drzew

ORgANIZATORZY SPŁYWu
•	 www.rzekami.pl
•	 www.bobrowydwor.pl
•	 www.przystan.ekoturyzm.pl
•	 www.splywwkra.pl
•	 www.kajaki-dylewski.pl
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stowarzyszenie sympatyków 
doliny rzeki wkry „nasza wkra”
ul. Guzikarzy 8A, 09-110 Sochocin
kontakt@nasza-wkra.pl, www.nasza-wkra.pl

centrum informacji Turystycznej
ul. Baśki Murmańskiej 164
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki
tel.: 664 775 326
it@3rzeki.pl, www.3rzeki.pl fo
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20 ZŁ TANIEJ
SPŁYWAJ Z NAMI PONTONEM: 

NA HASŁO MODA NA MAZOWSZE
KAŻDA TRASA

WWW.RZEKAMI .PL





sKrwA – rzeKA jAK brzyTwA. OsTrO Tnie i wrzynA się gŁębOKO w wysOczyznę 
brudzeńsKiegO PArKu KrAjObrAzOwegO. urOzMAicOnA rzeźbA Terenu PArKu 

jesT OsObLiwOŚcią nA nizinnyM i rÓwninnyM MAzOwszu. w nieKTÓrych MiejscAch 
KąT nAchyLeniA sKArPy wynOsi nAweT 16 sTOPni. sTąd wieLOPOziOMOwe TArAsy 

rzeczne OrAz sTrOMe sKArPy POcięTe jArAMi i wąwOzAMi. w sąsiedzTwie rzecznej 
dOLiny wysTęPują znAczne ObszAry ŁąK i LAsÓw, A TAKże cieKAwe fOrMy rzeźby 

POLOdOwcOwej: rynny, wAŁy OzOwe i niewieLKie jeziOrA. 

  tekst :  modanamazowsze.pl

. sKrwA... 
..rzeKA dLA nAjTwArdszych..  
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DLA KOgO
Skrwa jest dostępna dla kajakarzy od jeziora Skrwil-
no, ale większość spływów zaczyna się w okolicach 
Sierpca. To zmienna rzeka i dość trudny szlak, jeden 
z najciekawszych w kraju, z uciążliwymi przenoskami, 
progami i jazami. Są tu odcinki leniwe i bystre, o niemal 
górskim charakterze. Najpiękniejszy fragment rzeki, 
na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, za-
czyna się malowniczym leśnym przełomem w Siko-
rzu. Skrwa przyspiesza i meandruje w głębokiej dolinie 
o urwistych, zalesionych brzegach, w nurcie jest dużo 
powalonych drzew i głazów narzutowych, a także by-
strza i płycizny. Szlak kończy rozlewisko powstałe po 
spiętrzeniu Wisły zaporą we Włocławku, gdzie wciąż 
widać pozostałości zatopionych wsi.

O RZECE
Skrwa to prawobrzeżny dopływ Wisły (114 km) ze źró-
dłami w pobliżu Płociczna i końcem w Jeziorze Wło-
cławskim. W dolnym biegu przepływa przez Brudzeń-
ski Park Krajobrazowy i obszar Natura 2000. 

gDZIE ROZPOCZĄĆ SPŁYW
1-dniowy:
w	Parzeń – Murzynowo 
w	Studzieniec – Malanowo 
w	Malanowo – Tłuchowo 
w	Brudzeń Duży – Murzynowo

2-dniowy:
w	Malanowo Stare –Babiec 
w	Borowo – Skrwilno 
w	Tłuchowo – Murzynowo

4-dniowy:
w	Studzieniec – Jezioro Włocławskie

PODCZAS SPŁYWu WARTO ZObACZYĆ
w	Płock – zabudowa Wzgórza Tumskiego, rynek, 

klasycystyczny ratusz, Muzeum Secesji, Muzeum 
Przyrodnicze

w	Dobrzyń nad Wisłą – zespół klasztoru Franciszka-
nów, grodzisko na Górze Zamkowej

w	Sierpc – Muzeum Wsi Mazowieckiej

ORgANIZATORZY SPŁYWu
•	www.kajaki.zwinka.pl
•	www.przystan.ekoturyzm.pl
•	www.motoprzystan.pl
•	www.kajakiskrwa.pl
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centrum informacji Turystycznej
ul. Stary Rynek 8, 09-400 Płock
tel.: 24 364 99 90, 24 367 19 44
biuro@turystykaplock.eu
www.turystykaplock.eu fo
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szuKAsz POMysŁu nA KrÓTKi wyjAzd zA MiAsTO? jesTeŚ MiŁOŚniKieM żegLArsTwA 
Lub innych sPOrTÓw wOdnych? zAchęcAMy dO OdPOczynKu nA ŚwieżyM 

POwieTrzu nAd zALeweM wŁOcŁAwsKiM. TO Miejsce szczegÓLnie ATrAKcyjne 
dLA OsÓb KOchAjących AKTywny wyPOczyneK, A OKOLiczny 

gOsTynińsKO-wŁOcŁAwsKi PArK KrAjObrAzOwy zAinTeresuje AMATOrÓw Pieszych 
wędrÓweK i wycieczeK rOwerOwych.  

  tekst :  Dawid Mikoś

. jeziOrO wŁOcŁAwsKie.. 
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RELAKS POD żAgLAMI
Zalew Włocławski, który rozciąga się pomiędzy 632 
a 675 km biegu Wisły, na wysokości od Płocka do 
Włocławka, jest sztucznym zbiornikiem powstałym 
na skutek przegrodzenia koryta królowej polskich 
rzek. Jest to największy pod względem powierzchni 
sztuczny zbiornik wodny w całym kraju. Warto mieć 
na uwadze, że wody zalewu w szczególności przy-
padną do gustu doświadczonym amatorom sportów 
wodnych.
 
U brzegów zalewu leżą główne ośrodki turystyczne, 
w tym Murzynowo, Nowy Duninów i Soczewka.

W Murzynowie i Nowym Duninowie działają niewiel-
kie, ale dobrze wyposażone przystanie żeglarskie wraz 
z wypożyczalniami sprzętu wodnego, w tym deskami 
do windsurfingu, żaglówkami, łodziami wiosłowymi 
i rowerami wodnymi. 

W Murzynowie miejsce dla wodniaków znajdzie-
my nad zatoką u zbiegu rzeki Wisły i dopływu rze-
ki Skrwy Prawej. Można tu nie tylko wypożyczyć 
sprzęt, ale także wybrać się na zorganizowany 
spływ kajakowy po Skrwie. W sąsiedztwie do dys-
pozycji przyjezdnych jest odpłatne pole kempingo-
we i namiotowe.  

W Nowym Duninowie można skorzystać z oferty Zgier-
skiego Klubu Sportów Wodnych (ul. Kasztanowa 1, 
http://www.zksw.pl/regaty),	 który	 organizuje	 kursy	

na patent sternika dla wszystkich rozpoczynających 
przygodę motorowodną oraz regaty i inne wydarzenia 
dla miłośników żeglarstwa. Klub dysponuje własnym 
sprzętem pływającym. W tej samej miejscowości dzia-
łalność prowadzi ośrodek żeglarski „Swatówka” (ul. 
Portowa	 1,	 http://www.jkboruta.pl/),	 gdzie	 organizo-
wane są obozy żeglarskie. 

Nad zalew warto wybrać się w czasie corocznych re-
gat żeglarskich turystycznych jachtów o Puchar Wrzo-
su, które organizowane są od 1970 r. Wydarzenie nad 
Wisłę przyciąga nie tylko osoby aktywnie uprawiające 
żeglarstwo, ale wszystkich kibiców sportowych.

NIE TYLKO DLA WODNIAKÓW
Soczewka z kolei jest miejscowością typowo wypo-
czynkową. Znajdziemy w niej pensjonaty i gospodar-
stwa turystyczne, a nad pobliskim jeziorem Soczewka 
– plażę oraz niewielki ośrodek wędkarski. 

Soczewka leży na skraju Gostynińsko-Włocławskiego 
Parku Krajobrazowego, którego walory przyrodnicze 
można poznać, wybierając się na spacer ścieżkami dy-
daktycznymi: we wsi Lucień i przy izbie edukacji leśno-
-ekologicznej Nadleśnictwa Łąck (ul. Lipowa 4).

centrum informacji Turystycznej
ul. Stary Rynek 8, 09-400 Płock
tel.: 24 364 99 90, 24 367 19 44
biuro@turystykaplock.eu, www.turystykaplock.eu
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jeziOrO zegrzyńsKie TO zbiOrniK reTencyjny nA nArwi, 
KTÓry Od LAT PrzyciągA TurysTÓw szuKAjących AKTywnegO OdPOczynKu 

nAd wOdą.  Od wiOsny dO PÓźnej jesieni zjeżdżAją Tu AMATOrzy żegLArsTwA, 
windsurfingu, wiOŚLArsTwA, KAjAKArsTwA i sPOrTÓw MOTOrOwOdnych. 

nAjLePsze wArunKi dO KąPieLi i reLAKsu znAjdzieMy nA POŁudniOwyM 
brzegu jeziOrA.

  tekst :  Dawid Mikoś

. jeziOrO zegrzyńsKie.. 
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PLAżA, „DZIKA PLAżA„, WODA DOOKOŁA…
Za względu na łatwy dojazd z Warszawy najpopular-
niejszą miejscowością wypoczynkową nad jeziorem jest 
Nieporęt z popularną „Dziką Plażą” z molo, alejkami spa-
cerowymi, placem zabaw i siłownią na świeżym powie-
trzu. Jest ona wyposażona w sanitariaty i natryski; do-
stępna jest również wypożyczalnia rowerów, skuterów 
wodnych i kajaków. Nad bezpieczeństwem wypoczywa-
jących nad kąpieliskiem czuwają ratownicy WOPR.

W Nieporęcie działają szkoły windusurfingowe i że-
glarskie oraz wypożyczalnie łodzi, a w ośrodku wypo-
czynkowym „Wodnik” są przystań i restauracja z wido-
kiem na jezioro. 

Do Nieporętu z Warszawy kursują pociągi Kolei Mazo-
wieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej (linia S3 – Warsza-
wa – Radzymin), a także linie autobusowe 705 i 735 
(z przystanku Metro Marymont) i 736 (z przystanku 
Warszawa Żerań FSO). 

AKTYWNIE I Z POMYSŁEM
Kompleks Nieporęt-Pilawa w sąsiednich Białobrze-
gach to przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkowa zaj-
mująca duży ogrodzony teren. Głównym jego atutem 
jest plaża oraz największa spośród wszystkich miejsc 
nad Jeziorem Zegrzyńskim baza do uprawiania wind-
surfingu – są tam szkółki windsurfingowe i wypoży-

czalnie sprzętu wodnego. Na terenie kompleksu jest 
również port, gdzie cumują żaglówki i motorówki. Na 
młodszych czeka plac zabaw i skatepark. W miejsce to 
można przyjechać na dłużej, gdyż do wynajęcia są tu 
pokoje w domkach położonych bezpośrednio nad brze-
giem jeziora.

Z kolei na plaży przy ośrodku wypoczynkowym „Rewi-
ta” znajdują się boiska do gry w piłkę nożną, siatkówkę, 
koszykówkę oraz piłkę plażową, a także siłownia ple-
nerowa i plac zabaw. W marinie działa wypożyczalnia 
sprzętu wodnego, a w sąsiedztwie również punkt ga-
stronomiczny i bar. W ośrodku wypoczynkowym „Re-
wita” można skorzystać z noclegu. Uwaga: kąpielisko 
przy „Rewicie” nie jest strzeżone.

Inne ośrodki wypoczynkowe i hotele znajdują się tak-
że wśród lasów ciągnących się w stronę Ryni, która 
w szczególności popularna jest wśród amatorów spor-
tów wodnych. W tamtejszym porcie zainstalowany jest 
wyciąg kablowy dla narciarzy wodnych, wakepark, wy-
pożyczalnia motorówek i żaglówek oraz strefa relaksu 
z m.in. polem do minigolfa i placem zabaw. 

więcej informacji: 
www.jeziorozegrzynskie.info
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dOLinA rzeKi nArwi częsTO nAzywAnA jesT POLsKą AMAzOnią, 
POniewAż jej sTruKTurA PrzyPOMinA sysTeM nAjwięKszegO dOrzeczA ŚwiATA. 

gęsTA sieć rÓżnej szerOKOŚci i dŁugOŚci KOryT rzecznych, KTÓre nAPrzeMiennie 
Łącząc się i rOzdzieLAjąc, TwOrzą bArdzO sKOMPLiKOwAny LAbirynT, 

czyni z nArwi jedyną w eurOPie i jedną z KiLKu nA Świecie 
(M.in. ObOK AMAzOnKi i KOngO) rzeKę AnAsTOMOzującą.

  tekst :  modanamazowsze.pl 

. nArew. wOdne sPLOTy,.. 
..sTArOrzeczA i zALew..  

r z e K i  M A z O w s z A



DLA KOgO
Na mazowieckim odcinku Narew jest w kilku miejscach 
uregulowana, ale zazwyczaj ma naturalny, nizinny cha-
rakter, łagodny nurt z licznymi płyciznami i wysepkami, 
piaszczyste dno oraz brzegi otoczone łąkami lub zalesio-
ne, a do tego wiele starorzeczy. Spływ rzeką jest spokojny. 
Nadrzeczne skarpy, piaszczyste łachy, łąki i łęgowe lasy są 
ostoją ptaków. Zapora wodna w Dębem spiętrza dolny od-
cinek Narwi przy jej połączeniu z Bugiem. Owocami  tego 
przedsięwzięcia stały się Jezioro Zegrzyńskie i wyższy po-
ziom wody na odcinku od Pułtuska do zalewu. 

Narew charakteryzują duże wahania stanu wody. Po wio-
sennych roztopach rzeka tworzy rozlewiska. Przy niskim 
stanie wody w korycie odsłaniają się kamienie i głazy. Koło 
Dzbenina z wody wystaje granitowy głaz narzutowy – ka-
mień Batorego. Nad rzeką nie ma bogatej bazy turystycz-
nej, ale funkcjonują wsie letniskowe, miejsca na biwaki oraz 
stanice wodne w Pułtusku i Ostrołęce. 

O RZECE
Narew to prawostronny dopływ Wisły łączący się z nią za 
Jeziorem Zegrzyńskim w Nowym Dworze Mazowieckim. 
Przepływa przez Podlasie i Mazowsze (w Polsce 484 km, 
w tym 160 km na Mazowszu), wypływa z bagien w białoru-
skiej części Puszczy Białowieskiej i jest fragmentem szlaku 
łączącego Wielkie Jeziora Mazurskie z Warszawą. 

gDZIE ROZPOCZĄĆ SPŁYW
1-dniowy:
w	Laskowiec – Ostrołęka – Kamianka 
w	Zambskie Kościelne – Pułtusk 
w	Karniewek – Dzierżenin 
w	Gzowo – Dzierżenin
w	Laskowiec – Kamianka 

w	Ostrołęka – Różan 
w	Pułtusk – Dzierżenin 
  
2-dniowy:
w	Gnojno – Dzierżenin

7-dniowy:
w	Łomża – Ostrołęka – Dzierżenin 
w	Nowogród – Ostrołęka – Pułtusk – Serock

PODCZAS SPŁYWu WARTO ZObACZYĆ
w	Nowogród – Skansen Kurpiowski 
w	Ostrołęka – pobernardyński klasztor, Muzeum Kul-

tury Kurpiowskiej, Pomnik Mauzoleum Bitwy pod 
Ostrołęką 1831 roku  

w	Pułtusk – „Wenecja Mazowsza”, zamek biskupi, 
z centrum hotelowo-konferencyjnym Dom Polonii, 
najdłuższy w Europie rynek 

ORgANIZATORZY SPŁYWu
•	www.rzekami.pl
•	www.bobrowydwor.pl
•	www.bajdarka.pl
•	www.kajak24.pl
•	www.kajaki-dylewski.pl
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Punkt informacji Turystycznej
ul. Rynek 43, 06-100 Pułtusk
tel.: 23 692 51 32
informacjaturystyczna@pultusk.pl, www.pultusk.pl

centrum informacji Turystycznej
ul. Baśki Murmańskiej 164, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki
tel.: 664 775 326
it@3rzeki.pl, www.3rzeki.pl



. bug... 
..– cichA wOdA grAnicznA..  

bug, wrAz ze swOiMi dOPŁywAMi brOKieM, nArwią i zgOrzą sTrugą, 
PrzePŁywA nA MAzOwszu Przez Puszczę biAŁą i jej wyjąTKOwO urOKLiwą 
częŚć – nAdbużAńsKi PArK KrAjObrAzOwy, rOzciągAjący się Od PuŁTusKA  

PO OsTrÓw MAzOwiecKą. rzeKA TwOrzy nA TyM Terenie uniKALne 
rOzLewisKA i sTArOrzeczA ObjęTe OchrOną w rAMAch PrOgrAMu 

nATurA 2000.

  tekst :  modanamazowsze.pl 
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DLA KOgO
Szlak kajakowy po Bugu jest oznaczony, a spływ ma-
zowieckim odcinkiem zaczyna się w okolicy styku wo-
jewództw: podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego, 
gdzie Bug już nie jest rzeką graniczną i nie są potrzebne 
zezwolenia na organizację spływów kajakowych. Odci-
nek do Jeziora Zegrzyńskiego (210 km) nie jest trudny 
i nadaje się dla początkujących. 

Bug ma naturalny charakter, wartki nurt i bywa kapry-
śny, a jego głębokość i szerokość są zmienne. Rzeka 
płynie krętą doliną o wąskim dnie. Jej brzegi miejscami 
są wysokie i urwiste, piaszczyste skarpy porastają lasy. 
Silnie meandruje, tworząc zakola, koryto rozgałęzia się 
na wąskie odnogi, w nurcie występują mielizny i wy-
sepki porośnięte drzewami. Płaskie brzegi zajmują łąki, 
zarośla i lasy, dużo jest piaszczystych plaż. 

Na końcowym odcinku rzeka ma bagienny charakter, 
więcej jest starorzeczy i bocznych odnóg, koryto jest 
szerokie, z bogatą roślinnością wodną. Jednym z pięk-
niejszych miejsc są okolice Mołożewa z rezerwatem 
Skarpa Mołożewska, gdzie rzeka zwęża się i przepływa 
między wysokimi zalesionymi skarpami. Najładniejsze 
miejsce na biwak znajduje się w pobliżu wsi Łokcie na 
urwistej, zalesionej skarpie. 

O RZECE
Bug ma swój początek na wschód od Lwowa na Wyży-
nie Podolskiej (772 km długości, w Polsce odcinek 587 
km, w tym 363 km od Gołębia do Gnojna to naturalna 
granica z Ukrainą i Białorusią). To duża, dzika rzeka, a jej 
spory fragment stanowi wschodnią granicę Mazowsza.

gDZIE ROZPOCZĄĆ SPŁYW
1-dniowy:
w	Szumin – Kamieńczyk 
w	Wywłoka – Kamieńczyk 
w	Rażny – Kamieńczyk 
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w	Kamieńczyk – Barcice 
w	Kuligów – Serock 
w	Brok – Kamieńczyk 
w	Barcice – Serock

2 – 3-dniowy:
w	Małkinia – Kamieńczyk 
w	Ołtarze Gołacze – Kamieńczyk 
w	Nur – Kamieńczyk

8 – 10-dniowy: 
w	Niemirów – Serpelice – Park Krajobrazowy Podla-

ski Przełom Bugu – Mielnik – Drohiczyn – Wirów 
– Mołożew – Gródek – Łokcie – Nadbużański Park 
Krajobrazowy – Nur – Brok – Brańszczyk – Ka-
mieńczyk – Wyszków – Kuligów – Serock

PODCZAS SPŁYWu WARTO ZObACZYĆ
w	Brok – renesansowy kościół parafialny, pozosta-

łość późnobarokowego pałacu biskupów płockich, 
na terenie OW Binduga – miniskansen oraz punkt 
widokowy na dolinę Bugu, ratusz wybudowany 
w dwudziestoleciu międzywojennym

w	Treblinka – niemiecki obóz zagłady
w	Zuzela – w dawnym drewnianym budynku szkoły 

powszechnej – Muzeum Lat Dziecięcych Prymasa 
Tysiąclecia

w	Ciechanowiec – Muzeum Rolnictwa
w	Drohiczyn – zespół klasztoru Jezuitów, zespół 

klasztoru Franciszkanów, zespół klasztoru Bene-
dyktynek, klasycystyczna cerkiew

ORgANIZATORZY SPŁYWu
•	www.active-adventure.pl
•	www.bajdarka.pl
•	www.kajak24.pl
•	www.kamyk-kajaki.pl
•	www.urocza.pl

uWAgA: podczas spływu granicznym odcinkiem 
Bugu, który odbywa się przed wpłynięciem na teren 
województwa mazowieckiego, należy zapoznać się 
z warunkami uprawiania turystyki w strefie nadgra-
nicznej. Spływ możliwy jest w ciągu dnia w grupach 
zorganizowanych i wymaga powiadomienia komendy 
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Cheł-
mie (www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl).
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Punkt informacji Turystycznej
Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków
tel.: 48 297 424 201, 507 808 867
turystyka@wyszkow.pl
www.turystyka.wyszkow.pl



 
HOTEL BUTIKOWY

PAŁAC W JABŁONNIE
 

UL. MODLIŃSKA 105
05-110 JABŁONNA

 
POKÓJ 1 OS. - 120 PLN 
POKÓJ 2 OS. - 180 PLN

 
 

REZERWACJE:
BOOKING.COM

 +48  535 585 661 
INFO@PALACJABLONNA.PAN.PL
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Muzeum Sportu  
i Turystyki  
w Warszawie

ekspozycja czynna: 

we wtorek, czwartek i piątek 
w godzinach 9.00–17.00

w środę 
w godzinach 9.00–20.00

w sobotę i niedzielę 
w godzinach 10.00–17.00

oraz  
na cykliczne wydarzenia kulturalne,  

wystawy czasowe i konferencje tematyczne 

zaprasza na ekspozycję stałą

DZIEJE SPORTU 
POLSKIEGO I OLIMPIZMU

Obserwuj Muzeum Sportu

www.muzeumsportu.waw.pl





MAzOwsze MA wieLe fAnTAsTycznych KąPieLisK, M.in. nAd zALewAMi: 
żyrArdOwsKiM, zegrzyńsKiM, węgrOwsKiM, wyKrOT czy szydŁOwiecKiM.  

ALe czAsAMi wyjąTKOwy uPAŁ MOże nAs zAsTAć w cenTruM wArszAwy. 
cO rObić? MOżnA OsTrOżnie, by się nie PrzegrzAć, POwędrOwAć nA nAjbLiższą 

PLAżę nAd wisŁą. ALbO wybrAć jednO ze sTOŁecznych KąPieLisK.

  tekst :  Magdalena Walusiak

. wArszAwsKie KąPieLisKA.. 
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PŁYWALNIA W PARKu SZCZęśLIWICKIM
Odkryta pływalnia w Parku Szczęśliwickim na Ochocie 
znajduje się na terenie jednego z najbardziej atrakcyjnych 
terenów rekreacyjnych stolicy. Park liczy ponad 30 ha  
i idealnie nadaje się na spacery, nordic walking czy pikniki.
w	Pływalnia czynna jest w czasie wakacji codziennie 

i składa się z trzech basenów: 
 pływackiego (25 m x 12,5 m), rekreacyjnego z hy-

dromasażem (28 x 12,5 m) oraz brodzika dla dzieci 
o średniej głębokości 35 cm. Jedną z atrakcji kąpie-
liska jest zjeżdżalnia rurowa o długości 46 m. 

w	Woda jest regularnie sprawdzana przez sanepid, 
a nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwają ra-
townicy WOPR.

w	Na miejscu można skorzystać z przebieralni, sani-
tariatów i natrysków oraz szafek ubraniowych i wy-
pożyczalni leżaków. Na terenie pływalni funkcjonują 
punkty gastronomiczne.

w	Wstęp jest biletowany: 22 zł – normalny, 11 zł – 
ulgowy, dzieci do 4. roku życia (pod opieką oso-
by dorosłej) z basenów korzystają bezpłatnie. Dla 
większych rodzin obowiązują zniżki.

wiecej na:	osirochota.waw.pl/basen-park-szczesliwicki

PARK WODNY MOCZYDŁO
Park wodny Moczydło, jeden z największych w Polsce 
kompleksów odkrytych basenów, znajduje się na Woli. 
Największy atut: olbrzymi basen rekreacyjny wyposa-
żony w gejzery wodne, ścieżkę pontonową, sztuczną 
rzekę, generator fal oraz siatkę wspinaczkową. Poza 
nim na kąpielisku znajdują się: basen sportowy o wy-
miarach 50×20 m, brodzik dla najmłodszych oraz 
wodny plac zabaw ze zjeżdżalniami: 15-m multislide 
z 3 torami, kamikadze z otwartą rynną (prawie 8 m 
wysokości) i ekstremalną anakondą (57 m wysokości!). 
Woda jest regularnie sprawdzana przez sanepid.
w	W parku jest także strefa do gry w siatkówkę i piłkę 

plażową oraz kompleks boisk Syrenka, gdzie można 
pograć w koszykówkę lub piłkę nożną.

w	Na terenie parku można skorzystać z przebieralni, 

szafek depozytowych i wypożyczalni leżaków (do-
datkowo płatne). W razie potrzeby można dokonać 
zakupów w kioskach z przekąskami i napojami.

w	Wstęp jest biletowany: 30 zł – normalny, 18 zł – 
ulgowy, są drobne zniżki dla osób posiadających 
Kartę Warszawiaka.

wiecej na:	https://aktywnawarszawa.waw.pl/pl/osrod-
ki-sportowe/park-wodny-moczydlo

jEZIORKO CZERNIAKOWSKIE
Jeziorko Czerniakowskie to największy naturalny zbior-
nik wodny na terenie Warszawy. Znajduje się na dol-
nym Mokotowie, między Sadybą a Augustówką. Spory 
teren wokół jeziorka został objęty ochroną w ramach 
rezerwatu przyrody. Na południowym brzegu znajduje 
się piaszczysta plaża, kąpielisko z brodzikiem wyzna-
czonym dla najmłodszych oraz siłownia plenerowa. 
w	Nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwają ratow-

nicy. Woda jest regularnie sprawdzana przez sanepid. 
w	Wstęp wolny.
wiecej na:	 www.osirmokotow.waw.pl/obiekty/plaza-
-przy-jeziorku-czerniakowskim/

LAKE PARK WILANÓW
Piękna piaszczysta prywatna plaża nad Jeziorem Po-
wsinkowskim w Powsinku otwarta dla gości restau-
racyjnych. Na miejscu znajduje się wyciąg do wa-
keboardingu, jest też boisko do siatkówki plażowej 
i wypożyczalnia leżaków. Ale największym magnesem 
tego miejsca są restauracja, bar i ekskluzywne impre-
zy.	 W	 weekendy	 wstęp	 10	 zł	 (sety	 DJ-skie,	 live	 acty),	
w tygodniu wstęp wolny, ale właściciele zachęcają na 
swojej stronie do rezerwacji, a w mediach społeczno-
ściowych uprzedzają o selekcji gości.
wiecej na: lakepark.pl

Oficjalny Portal Turystyczny warszawy:
www.go2warsaw.pl
warszawska informacja Turystyczna:
it@go2warsaw.pl
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cO rObić w wArszAwie LATeM nAd wisŁą? cO zechcesz. MOżesz uPrAwiAć jOgę, 
jOgging Lub PLAżing ALbO wybrAć się rOwereM nA dŁugą wyPrAwę z biegieM rzeKi 
Lub POd Prąd. MOżesz sPOTKAć się ze znAjOMyMi nA PLAży, buLwArAch Lub nA ŁOdzi 
PŁynącej wisŁą. POćwiczysz MięŚnie nA siŁOwni Lub wyObrAźnię w MuzeuM szTuKi 
nOwOczesnej, KreATywnOŚć w PArKu OdKrywcÓw ALbO wrAżLiwOŚć eKOLOgiczną 

w OŚrOdKu eduKAcyjnyM KAMień. wszysTKO Tu jesT: nATurA i KuLTurA, 
bŁOgi sPOKÓj i szALeńsTwO wsPÓLnej zAbAwy.  

  tekst :  Magdalena Walusiak

w A r s z A w A

. weź Oddech nAd wisŁą,  .  
. czyLi wAKAcje w wArszAwie .  
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PRASKI bRZEg
Prawa strona Wisły, nazywana do dziś dziką, jest 
w gruncie rzeczy mocno oswojona, choć dużo bliższa 
natury niż bulwary. Wzdłuż rzeki biegnie ścieżka rekre-
acyjna licząca 21 km. Chętnie korzystają z niej spacero-
wicze, miłośnicy nordic walkingu i biegania oraz rowe-
rzyści. W okolicach plaż można spotkać więcej ludzi, ale 
jest wzdłuż ścieżki wiele cichych zakątków, w których 
można się ukryć przed cywilizacją, podglądać i podsłu-
chiwać ptaki, a nawet spotkać bobra, wydrę lub piżmaka. 

Plaże miejskie i dzikie przyciągają miłośników opala-
nia się, pikników, grillowania i wieczorów przy ognisku, 
a także amatorów pięknych zachodów słońca i miej-
skich pejzaży. Każda plaża to inna perspektywa. Widok 
jak z obrazów Canaletta – na Stare Miasto i Zamek 
Królewski – zapewnia Praska Plaża Miejska. Centrum 
z wieżowcami zwane warszawskim Manhattanem le-
piej widać z Poniatówki, można też poszukać widoków 
na Siekierki czy zielony Żoliborz. 

buLWARY WIśLANE
Tutaj umawiają się zakochani, starzy kumple i najlep-
sze przyjaciółki, a wszyscy robią sobie selfie z Syrenką. 
Rowerzyści i rolkarze korzystają z wyznaczonych ście-
żek, a skaterzy ze specjalnego parku przy Moście Świę-
tokrzyskim. To miejsce spacerów i akcji artystycznych, 
koncertów, turniejów, zawodów i spotkań szachistów. 
Warszawskie Bulwary Wiślane są dziś największym klu-
bem stolicy, domem kultury i salą gimnastyczną z mnó-
stwem restauracji, siedzisk i widokiem na praską stronę 
Wisły. A od 2020 roku także – olbrzymią łąką kwietną.

Najwięcej atrakcji znajduje się przy Bulwarze gen. Pat-
tona: budynek Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 
z jednym z największych i najpiękniejszych ogrodów 
dachowych w Europie, pawilon Muzeum Sztuki No-
woczesnej oraz Centrum Nauki Kopernik z kolejnym 
ogrodem na dachu oraz wnętrzem, które potrafi na kil-
kanaście sekund zatrzymać w biegu nawet najbardziej 

ruchliwego kilkulatka. W sąsiedztwie budynku CNK 
i Planetarium znajduje się Park Odkrywców, a tuż obok 
– stacja metra.

A śRODKIEM WISŁA PŁYNIE
Żegluga na Wiśle to jedna z największych atrakcji War-
szawy i powrót do najlepszych tradycji miasta poło-
żonego nad królową polskich rzek. Najkrótsze, za to 
całkowicie darmowe rejsy zapewniają promy Wilga, 
Pliszka i Słonka łączące lewy i prawy brzeg w trzech 
punktach: na wysokości Podzamcza, Mostu Ponia-
towskiego i Cypla Czerniakowskiego. Od 1 lipca do 31 
sierpnia promy kursują codziennie. 

Po Wiśle można latem popływać rekreacyjnie lub im-
prezowo. Z licznych przystani (Aquatica, Flota 511, 
Cypel Czerniakowski, Młociny, Miami Wars i inne) wy-
pływają tradycyjne drewniane baty, komfortowe łodzie 
drewniane na kilkanaście osób, iBarka, katamaran, ka-
jaki, łodzie motorowe i żaglówki. 

Od 3 lipca do końca wakacji można wybrać się w cało-
dzienny rejs z Warszawy do Serocka. Po ubiegłorocznej 
przerwie spowodowanej pandemią powrócił na Wisłę 
statek Zefir, który wyrusza rankiem z przystani na Że-
raniu i płynie kanałem na Zalew Zegrzyński. 

Informacje o rejsach białej floty można znaleźć na stro-
nach Warszawskiego Transportu Publicznego i dzielni-
cy Wisła. Na tej ostatniej pojawiają się też aktualności 
na temat warsztatów, spacerów i innych ciekawych 
wydarzeń organizowanych w tym roku pod hasłem 
„Weź oddech nad Wisłą”.
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Oficjalny Portal Turystyczny warszawy:
www.go2warsaw.pl
warszawska informacja Turystyczna:
it@go2warsaw.pl





Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

ul. Kredytowa 1 ■ ethnomuseum.pl

Projekt „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego i świadczonych w nim działań 

edukacyjno-kulturalnych" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach VIII osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dotacja na wkład własny na realizację projektu pochodzi od Samorządu Województwa 

Mazowieckiego, organizatora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

Patronat Medialny:

nowa
wystawa

stała



P O D R Ó Ż E

zALew szydŁOwiecKi TO niewieLKi zbiOrniK wOdny niedALeKO cenTruM 
szydŁOwcA i ideALne Miejsce dLA OsÓb szuKAjących LeTnich KąPieLi, 

LeniwegO i AKTywnegO OdPOczynKu, TAKże dLA fAnÓw wędKArsTwA. 
reLAKs nAd wOdą MOżnA POŁączyć ze zwiedzAnieM hisTOrycznej 

częŚci szydŁOwcA.

  tekst :  Dawid Mikoś
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KĄPIELISKO Z ATRAKCjAMI
Z roku na rok nad zalewem odpoczywa coraz więcej 
osób – wszystko to za sprawą wciąż rozbudowywa-
nej infrastruktury i rosnącej z sezonu na sezon liczby 
atrakcji. Odpoczywający nad zalewem mogą nie tylko 
popływać, ale także poleżeć na plaży lub pospacero-
wać po pomoście, z którego rozpościera się widok na 
zabytkową część Szydłowca. W sezonie letnim kąpieli-
sko strzeżone jest przez ratowników, a wypoczywający 
mogą korzystać z wypożyczalni sprzętu wodnego.

Do dyspozycji najmłodszych jest plac zabaw, a dla star-
szych – siłownia plenerowa z zestawem treningowym 
do ćwiczeń z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała. 
W skateparku można pojeździć na rolkach, deskach 
i hulajnogach. Amatorzy sportów grupowych mogą 
skorzystać z boisk do plażowej piłki nożnej i siatkówki. 

Na terenie kąpieliska znajduje się także bar gastrono-
miczny, ośrodek ratowniczy, punkt medyczny, prze-
bieralnie, wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz park 
z muszlą koncertową. W sezonie letnim na terenie  od-
bywają się tu festyny, turnieje rekreacyjno-sportowe, 
dyskoteki i koncerty. Wybierając się nad zalew, można 
zabrać prowiant, aby zorganizować grilla w jednej z al-
tan ze stołami.  

A PO PLAżY…
Na osiedlu za zalewem znajduje się plac zabaw dla 
dzieci z huśtawkami, karuzelą, konikami, domkiem 

ze zjeżdżalnią, miejscem do gry w klasy i piaskow-
nicą.

Wokół zalewu można spacerować ścieżkami wyłożony-
mi piaskowcem albo uprawiać nordic walking. Ścieżka 
spacerowa o długości 4,5 kilometra prowadzi na po-
łudnie miasta. Na jej pętli zamontowano tablicę z pro-
pozycjami ćwiczeń do indywidualnego wykonania oraz 
punkt pomiaru tętna. 

Zalew chwalą sobie także miłośnicy wędkarstwa. Moż-
na w nim złowić takie gatunki ryb jak płoć, leszcz, jaź, 
lin i karp. Najlepsze miejsca do wędkowania znajdują się 
na tzw. płytkiej wodzie przy ulicy Podgórze, a także za 
muszlą koncertową na przeciwległym brzegu.

Na zalewie obowiązuje zakaz połowu ryb z jednostek 
pływających, czyli np. własnej łodzi.

W odległości kilkuset metrów od zbiornika usytuowane 
są największe atrakcje turystyczne i zabytki Szydłowca, 
w tym Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych 
urządzone w zamku z końca XV wieku, późnogotycki 
kościół farny św. Zygmunta i zabytkowy ratusz miejski.
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Punkt informacji Turystycznej
ul. Rynek Wielki 5a, 26-500 Szydłowiec
tel.: 48 326 20 54
info.turystyczna@sckzamek.pl, www.szydlowiec.pl



P O D R Ó Ż E. TerMy MszczOnÓw.  
. i OKOLice.  

TerMy  MszczOnÓw TO KOMPLeKs  bAsenÓw TerMALnych  ze sŁOdKą wOdą 
O TeMPerATurze Od 26 dO 34Oc, PeŁniących funKcje wyPOczynKOwe 

i reKreAcyjne. MOżnA Tu Też  sKOrzysTAć z jAcuzzi, dysz dO hydrOMAsAżu, 
wOdnych zjeżdżALni, wyPOcząć nA TrAwiAsTej PLAży. ALe TO nie wszysTKO.  

w sTrefie reLAKsu gOŚci zAPrAszA wieLe innych ATrAKcji dLA dOrOsŁych 
i dzieci. MszczOnOwsKie TerMy TO dObry wybÓr nA rOdzinny weeKend, 
A nAweT nA niecO dŁuższy wAKAcyjny PObyT. nie TrzebA jechAć dALeKO. 
MszczOnÓw Leży zALedwie 45 KM Od sTOLicy, Przy TrAsie z wArszAwy  

dO rAwy MAzOwiecKiej.

  tekst :  modanamazowsze.pl 
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ZDROWO I bEZPIECZNIE
Słodka woda termalna trafia do dwóch mszczonow-
skich basenów z głębokości 1602,5 m. Z bogatej 
w minerały (głównie wodorowęglany wapnia i ma-
gnez) wody można też korzystać w wannach jacuzzi. 
Dostępny jest także zewnętrzny basen rekreacyjny ze 
zjeżdżalniami oraz sztuczną rzeką. Jego przystępna 
głębokość (maksymalnie 1,40 m) oraz wysoka tempe-
ratura wody (28-32°C) sprawiają, że jest to idealny ba-
sen do rodzinnych zabaw, również dla osób, które nie 
potrafią pływać. Maluchy mogą cieszyć się brodzikiem 
z minizjeżdżalnią i fontannami, a na amatorów wyczy-
nowego pływania czeka basen sportowy.
Wodne atrakcje to niejedyna możliwość dbania o zdro-
wie i kondycję, z jakich można korzystać w mszczo-
nowskich termach. Suche sauny pomagają oczyścić 
ciało z toksyn, grota solna pozwala zaznać inhalacji 

i możliwości relaksu. Trzy boiska do siatkówki plażowej 
i siłownia na świeżym powietrzu to sposobność bar-
dziej aktywnego spędzania czasu, a najmłodsi mają do 
dyspozycji duży plac zabaw i trawiastą plażę.

ATRAKCjE TuRYSTYCZNE W OKOLICY
Amatorzy rowerów mogą skorzystać z wypożyczalni 
rowerów (bezpłatnie!) lub sięgnąć po kijki do nordic wal-
kingu. Można wypożyczyć buty do biegania lub pieszych 
wędrówek i wyruszyć na zwiedzanie okolicy. Przygoto-
wano kilka ciekawych tras rowerowych i 3 szlaki piesze, 
które kończą się na terenie kompleksu basenów. 

Piękno mazowieckich krajobrazów można do woli po-
dziwiać w naturze lub… na obrazach Józefa Chełmoń-
skiego. W pobliskich Radziejowicach, do których można 
dotrzeć z term nawet spacerem, znajduje się piękny 
zabytkowy zespół parkowo-pałacowy z największą 
w Polsce stałą galerią malarstwa twórcy „Babiego 
lata”. Od 28 czerwca do 6 lipca odbywają się w otocze-
niu pałacu koncerty XI Letniego Festiwalu im. Jerzego 
Waldorffa. Świetna okazja, by posłuchać z dziećmi na 
przykład utworów Moniuszki czy Czajkowskiego w in-
teresujących interpretacjach.
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Punkt informacji Turystycznej
ul. Warszawska 52, 96-320 Mszczonów
tel.: 46 857 87 81
info@weekendztermami.eu, www.weekendztermami.eu fo
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dOLinA jeziOrKi, jej chArAKTerysTyczny KrAjObrAz z nATurALnie MeAndrującyM 
KOryTeM rzeKi i uKŁAdAjącyMi się wzdŁuż niej PAsMAMi ŁąK, PAsTwisK 

OrAz zAgAjniKÓw i LAsÓw ŁęgOwych, TO jeden z nAjwAżniejszych eLeMenTÓw 
chOjnOwsKiegO PArKu KrAjObrAzOwegO. drugiM jesT sKArPA wiŚLAnA, 

A cAŁOŚć dOPeŁniAją PiAszczysTe wydMOwe PAgÓrKi uKŁAdAjące się PierŚcienieM 
nA POŁudnie Od wArszAwy, nA LewObrzeżu wisŁy, 

Między PiAseczneM i KOnsTAncineM-jeziOrną 
A gÓrą KALwArią. 

  tekst :  modanamazowsze.pl 

. jeziOrKA. wydMOwe PAgÓrKi .  
. i PuŁAPKi bObrÓw .  
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Park Chojnowski wraz z Mazowieckim Parkiem Krajobra-
zowym na prawobrzeżu i Kampinoskim Parkiem Naro-
dowym na północ od stolicy tworzą „zielone płuca War-
szawy” i przyciągają spacerowiczów, rowerzystów oraz 
miłośników pikników. A Dolina Jeziorki także kajakarzy.

DLA KOgO
Szlak kajakowy Jeziorki jest łatwy i spokojny. W górnym 
biegu rzeka płynie cienistym jarem porośniętym ziele-
nią, przez łąki, zarośla i mokradła – tereny, na których 
można spotkać bobry, wydry i wiele gatunków ptaków. 
Do Piaseczna Jeziorka jest wąska i silnie meandruje, 
w nurcie pojawiają się drzewa powalone przez bobry 
oraz jazy (przenoski), ukryte pod wodą konary, pnie 
i mielizny. Rzeka jest dzika, różne stany wody szybko 
zmieniają panujące na niej warunki. Przed Piasecznem 
przepływa przez obszar Natura 2000 stawy w Żabień-
cu. Na ostatnim odcinku od Piaseczna do Konstancina-
-Jeziorny płynie szerokim sztucznym korytem, z willo-
wą zabudową na obu brzegach. 

O RZECE
Jeziorka to lewy dopływ Wisły (66 km). Wypływa z oko-
lic wsi Dębiny Osuchowskie i wpada do Wisły nieda-
leko Konstancina-Jeziorny. Popularne miejsce rekreacji 
mieszkańców Warszawy i okolic.

gDZIE ROZPOCZĄĆ SPŁYW
1-dniowy:
w	Łoś – Piaseczno 
w	Piaseczno – Konstancin-Jeziorna 
w	Zawodne – Łoś 
w	Prażmów – Łoś 
w	Gościeńczyce – Łoś

PODCZAS SPŁYWu WARTO ZObACZYĆ
w	Konstancin-Jeziorna – podmiejska zabudowa willo-

wa, uzdrowisko, tężnia
w	Piaseczno – późnogotycki kościół z barokowym 

wyposażeniem wnętrza, klasycystyczny ratusz. 
Możliwość przejażdżki kolejką wąskotorową.

ORgANIZATORZY SPŁYWu
•	www.kajakigorakalwaria.pl
•	www.kajaki-piaseczno.pl
•	www.kajakiwstolicy.pl

Punkt informacji Turystycznej
ul. ks. Zygmunta Sajny 1, 05-530 Góra kalwaria
tel.: 508 677 581
cikit@gorakalwaria.pl
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zALew żyrArdOwsKi TO jednO z nAjbArdziej zAdbAnych KąPieLisK nA MAzOwszu. 
chOć zOsTAŁ uTwOrzOny Trzy deKAdy TeMu, jegO OTOczenie zAgOsPOdArOwAne 
zOsTAŁO dOPierO KiLKA LAT TeMu. zALew z MiejscA sTAŁ się jednyM z uLubiOnych 

Miejsc LeTniegO wyPOczynKu MieszKAńcÓw żyrArdOwA i OKOLic 
– dOrOsŁych OrAz rOdzin z dziećMi.

  tekst :  Dawid Mikoś
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żYj KOLOROWO
Główną atrakcją zalewu jest szeroka i piaszczysta 
plaża, do której można dojść od ul. Ziołowej. Na szu-
kających relaksu na słońcu czekają hamaki, słomiane 
parasole i ławeczki. Najmłodszych ucieszy plac zabaw 
z huśtawkami, bujakami, drabinkami, zjeżdżalnią i tu-
nelami. Woda w zalewie ma do 2 metrów głębokości, 
jednak zwiększa się ona stopniowo – to sprawia, że 
w zalewie mogą się kąpać także mniejsze dzieci (oczy-
wiście pod nadzorem rodziców). 

Nad zalewem nie brakuje atrakcji dla fanów aktywne-
go wypoczynku: odnajdziemy tam plenerową siłownię, 
stoły do tenisa stołowego, a także boiska do piłki noż-
nej i plażowej. Latem nad zalewem organizowane są 
bezpłatne zajęcia pozwalające na podniesienie umie-
jętności pływania. Po zalewie można pływać żaglówką 
lub SUP-em. Jeśli nie posiada się własnego sprzętu, 
rowery wodne i kajaki można wynająć w wypożyczalni 
sprzętu działającej w przystani. 

Nad zalewem organizowane są popularne imprezy ple-
nerowe: początek sezonu otwiera „Festiwal kolorów”, 
a w weekendy mają miejsce turnieje plażowej siatków-
ki i piłki nożnej. Regularnie odbywają się ponadto ma-
ratony pływackie i harcerskie regaty żeglarskie.

Bezpośrednio przy plaży zamontowane są prysznice, 
a w jej sąsiedztwie są toalety i przebieralnie. Na nie-
wielkim molo działa bistro serwujące dorsza z frytka-
mi, zapiekanki, pizzę oraz desery i napoje. Można też 
przyjść z własnym prowiantem i urządzić grilla – w tym 
celu najlepiej skorzystać ze specjalnych wiat. 

W sezonie kąpielisko nad Zalewem Żyrardowskim jest 
dostępne codziennie od godz. 1000 do 2000. Do dyspo-
zycji gości jest duży utwardzony parking i stojaki ro-

werowe. Wejście na teren obiektu, który jest w całości 
ogrodzony i strzeżony przez ratowników, jest bezpłatne. 

Z WęDKĄ u PANA gIRARDA
Zalew Żyrardowski to miejsce, które cieszy się dobrą 
renomą wśród fanów wędkowania. Ze względu na re-
gularne zarybianie można złowić w nim karpia, leszcza, 
sandacza i szczupaka. Większość wędkarzy przychodzi 
na połów o świcie lub o zmierzchu. Warto pamiętać, że 
wędkowanie dozwolone jest tylko na brzegu, tzn. za-
bronione jest wędkowanie z jednostek pływających, 
czyli np. własnej łódki. Najpopularniejsze są stanowi-
ska przy wpływie rzeki Pisia Gągolina do zalewu.

Pobyt nad zalewem można połączyć także z wizytą 
w Żyrardowie. Postindustrialne miasto z ciekawą hi-
storią i architekturą to jedyne w swoim rodzaju miejsce 
na Mazowszu. Wizytę warto rozpocząć od zwiedze-
nia urządzonego w budynku starej drukarni Muzeum 
Lniarstwa. Oglądając zgromadzone w nim autentyczne 
maszyny przemysłowe, poznamy historię żyrardow-
skich zakładów lniarskich. Ich powstanie datuje się na 
rok 1833. Mechaniczną przędzalnię na zlecenie rządu 
Królestwa Polskiego zorganizował Filip de Girard, któ-
rego uhonorowano nadając miejscowości nazwę Ży-
rardów. W przeddzień wybuchu I wojny światowej ży-
rardowskie zakłady były największą fabryką tej branży 
w Królestwie Polskim i największą fabryką wyrobów 
lniarskich w Europie. Powstała wokół zakładów osada 
fabryczna jest obecnie jedynym w Europie zachowa-
nym w całości zespołem urbanistycznym miasta prze-
mysłowego z XIX i początku XX w.
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centrum informacji Turystycznej
ul. 1 Maja 45, 96-300 Żyrardów
tel.: 46 854 24 24
cit@zyrardow.pl, www.resursa.zyrardow.pl
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WYSTAWA CZYNNA
OD 9.07.2021

DO 12.09.2021
więcej na:

www.mcswelektrownia.pl

Maluje-
my, bo 
zwariu-
jemy

Bednarski  
Ciecierski   
Grzyb   
Maciejuk   
Susid   
Tatarczyk   
Zakrzewski



jesT TAKie Miejsce nA MAzOwszu, w KTÓryM nOn sTOP TrwA TrOPiKALne LATO, 
chOć dzień i nOc nAsTęPują PO sObie zgOdnie z dObOwyM ryTMeM. Przez OKrągŁy 

rOK TeMPerATurA nie sPAdA POniżej 32 sTOPni, więc nic dziwnegO, że POnAd 
700 żywych PALM MiewA się w TyM Miejscu znAKOMicie. jAK TO MOżLiwe, 

że zMieniAją się POry dOby, A POry rOKu już nie? TrOPiKALną sTrefę MAzOwszA 
chrOnią szKLAne ŚciAny i dAchy. dwA z nich OTwierAją się nA sŁOneczne PrOMienie 

i cyrKuLAcję POwieTrzA wyŁącznie w uPALne LeTnie dni. A PArKOwą ATMOsferę 
POdgrzewAją M.in. wOdy TerMALne.

 tekst :  Magdalena Walusiak

. sunTAgO.  .  
. TrOPiKi Przez OKrągŁy rOK .  
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WODNE MIASTECZKO W MALEŃKIEj WSI
Suntago – Park of Poland to największy zadaszony 
park wodny w Europie i największy tego typu obiekt 
w Polsce. O spektakularności tego miejsca najwięcej 
powiedzą liczby: 32 tematyczne zjeżdżalnie o łącznej 
długości 3,2 km, 18 różnych basenów o łącznej po-
wierzchni 3500 m2, 10 saun z różnych stron świata, 3 
strefy tematyczne, 740 prawdziwych palm przywiezio-
nych z różnych stron świata i kilka tysięcy kwiatów. Do 
tego kilka restauracji, 92 bungalowy dla gości, którzy 
chcą spędzić w parku więcej niż jeden dzień i ponad 
2 tysiące miejsc parkingowych. Jednorazowo w parku 
może przebywać (w normalnych warunkach, gdy nie 
ma pandemii) do 10 tys. gości.

Zapiera dech? To może jeszcze warto wspomnieć 
o najwyższej zjeżdżalni (30 metrów!), strefie dla nie-
tekstylnych, najwyższej temperaturze  jednej z saun 
(95 stopni!), barach, do których można podpłynąć i za-
mówić drinka nie wychodząc z basenu oraz strefie Wel-
lness & Spa. Cały ten kompleks mieści się 60 km od 
Warszawy i 70 km od Łodzi – nad sztucznym zalewem 
rzeki Rozogi, w liczącej mniej niż 200 mieszkańców 
miejscowości Wręcza niedaleko Mszczonowa. Czyli 
jedynego na Mazowszu do początku 2020 r. miejsca 
z kąpielami termalnymi. Termy Mszczonowskie to dwa 
baseny z wodą o temperaturze ok. 32 0C, która pompo-
wana jest z głębokości 1602, 5 m.

NIE TYLKO POD DACHEM
Suntago to również baseny z wodą termalną, a do tego 
basen siarkowy i baseny solankowe. Przez okrągły rok 
strefa tropikalna może działać pod dachem, bez wzglę-
du na pogodę. Ale w gorące wakacyjne dni otwierają się 
dwa ruchome dachy i ożywa zewnętrzna część kom-
pleksu z widokiem na zalew Rozogi. 

Strefa zewnętrzna to trawiasta plaża z leżakami i trzy 
baseny, w tym dwa termalne (jeden z dostępem do 
baru!) oraz składający się z dwóch części duży akwen, 
w którym z jednej strony mieści się basen relaksacyjny, 
a z drugiej... rwąca rzeka! Najmłodsi goście mogą poba-
wić się na znajdującym się w bezpiecznej odległości od 
basenów placu zabaw.

W czasie wakacyjnych weekendów w strefie zewnętrz-
nej organizowane są dodatkowe atrakcje, m.in. koncer-
ty popularnych wykonawców klubowych, lekcje tańca 
i sety DJ-skie. 

EKObuS, SuNTAgO buS I bON
W niewielkiej odległości od parku wodnego (można 
tam podjechać bezpłatnym ekobusem) znajduje się 
Suntago Village, czyli osiedle 92 bungalowów dla go-
ści z placem zabaw, strefą grillową oraz recepcją i ca-
łodobowym sklepikiem. To tutaj można – rezerwując 
noclegi – zrealizować rodzinny bon turystyczny. Domki 
są 4-osobowe, ale w razie potrzeby można je łączyć 
w podwójny bungalow dla 8 gości. 

Jak dojechać do parku wodnego Suntago? Można 
własnym autem (60 km z Warszawy, Suntago leży 
między autostradą A2 a drogą ekspresową S8), moż-
na też skorzystać z Suntago busów, które kursują 
do Wręczy z Warszawy i Żyrardowa. Rozkład jazdy 
można znaleźć na stronie internetowej parkofpo-
land.com.

Park of Poland suntago
ul. Nowy Świat 1, 96-300 Wręcza
https://parkofpoland.com
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. fArMA iLuzji, nAuKA jAK zAbAwA.. 
..i MnÓsTwO wOdy dLA OchŁOdy..  
wysTArczy wyPOwiedzieć frAzę: LATAjącA chATA TAjeMnic i już KAżdy wie, 

że MOwA O jednyM z nAjbArdziej niesAMOwiTych PArKÓw rOzrywKi 
w POLsce, czyLi O fArMie iLuzji w MOŚcisKAch. TAjeMnice, zAgAdKi i wiedzA 
nAuKOwA wyKOrzysTywAnA dO MyLeniA LudzKich zMysŁÓw TO TyLKO częŚć 

ATrAKcji TegO zAczArOwAnegO MiejscA. MOżnA Tu Przeżyć PrzygOdy 
jAK z fiLMÓw Lub gier KOMPuTerOwych, A TAKże – O czyM MOże nie wszyscy 

wiedzą – wyPOcząć bArdzO KLAsycznie, A w czAsie uPAŁu POszuKAć OchŁOdy 
nA PLAży. Lub – Mniej KLAsycznie – nA MOKrAdŁAch.

  tekst :  Magdalena Walusiak
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I TY MOżESZ ZOSTAĆ INDIANĄ jONESEM!
Farma Iluzji to jedyny park europejski, którego tema-
tem przewodnim jest iluzja. Zaskakujące instalacje 
i konstrukcje tworzone są na wiele sposobów, ale to 
wiedza naukowa jest główną ich podporą. Można tu 
zagubić się w Labiryncie Luster lub Tunelu Zapomnie-
nia, można zatańczyć na suficie, położyć swoją głowę 
na talerzu lub być 10-latkiem wyższym od własnego 
taty. Każda z tych niespodzianek ma walory nie tylko 
zabawowe, ale też edukacyjne, choć  – szczęśliwie dla 
najmłodszych – nie widać tego na pierwszy rzut oka. 

Nie sposób zapoznać się ze wszystkimi atrakcjami far-
my podczas jednej wizyty, bo jest ich zbyt wiele. Nie 
wszystkie mają związek z iluzją, niektóre pozwalają na 
przeżycie przygody jak z gry komputerowej, za to w re-
alnych, fantastycznie przygotowanych dekoracjach. 
Można wcielić się w rolę detektywa, by rozwiązać ta-
jemnicę zaginięcia grupy górników w Starej Kopalni, 
można być archeologiem lub poszukiwaczem skar-
bów w Grobowcu Faraona (uwaga na mumię!), stać się 
dzielnym traperem i przeżyć przygodę na mokradłach 
pełnych niespodzianek lub odkrywcą przeprawiającym 
się tratwą na drugi brzeg rzeki w dzikiej dżungli.

STREFA OCHŁODY I KLASYCZNA ZAbAWA
Co robić, gdy tylko jedna z pociech zainteresowana jest 
awanturniczymi przygodami, a druga wolałaby pochla-
pać się latem w wodzie, pohuśtać się albo pokręcić na 
karuzeli? Na szczęście na Farmie Iluzji można bawić się na 
wiele sposobów. Dla aktywnych jest park linowy i boisko 
do minigolfa. Najmłodsze dzieci mogą skorzystać z ko-
lorowego placu zabaw, nieco większe – z drewnianych 
konstrukcji i wielkiej pajęczyny. Można też wyskakać się 

na dmuchańcach, a jeśli akurat zacznie padać – pójść do 
sali zabaw z basenem pełnym barwnych piłeczek.

W czasie wakacji działają na farmie dwie strefy ochłody 
z basenami. Pierwsza – z brodzikiem i zjeżdżalniami – dla 
dzieci z rodzicami. Druga – z basenem o głębokości 120 
cm – dla wszystkich, którzy mają ochotę się popluskać. 
Wystarczy ze sobą zabrać strój kąpielowy, który przyda 
się też na plaży pełnej palm i... sympatycznych piratów. 

Po kąpieli można jeszcze pojeździć jedną z kolorowych 
kolejek, pokręcić się na karuzeli, zagrać w gigantyczne 
szachy lub przejść jeden z kilku labiryntów. Albo coś 
zjeść, bo przecież zabawa pożera masę energii! Na 
miejscu jest kilka lokali gastronomicznych, ale można 
też upiec na ognisku przywiezioną z domu  kiełbaskę.
 
WAKACYjNE ATRAKCjE
W tym roku fani książeczek o Kici Koci mogą spotkać 
swoją bohaterkę w Mościskach w każdy czwartek lip-
ca i sierpnia! W każdą niedzielę z kolei można obejrzeć 
niesamowity balonowy show, a codziennie o 1400 wy-
stępy iluzjonisty, dlatego warto tak zaplanować przy-
jazd i pobyt, by zdążyć na pokaz.

Wszystkie atrakcje dostępne są w cenie biletu, z jednym 
wyjątkiem – trzeba przywieźć swoją piłeczkę do minigol-
fa albo kupić ją na miejscu za 5 zł. Podczas tegorocznych 
wakacji można płacić na farmie bonem turystycznym.

Park edukacji i rozrywki farma iluzji 
Mościska 9, 08-455 Trojanów
tel.: 503 989 393
informacje@farmailuzji.pl,	https://farmailuzji.pl
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Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce 
- zespół pałacowo-parkowy

Niegdyś wieś Winiary, dziś dzielnica, usytuowana w północno-wschodniej części Warki, na skarpie 
nad rzeką Pilicą, tylko 50 km na południe od Warszawy. To miejsce niezwykłe, które warto odwiedzić. 

W otoczeniu starych drzew zabytkowego parku stoi biały klasycystyczny pałacyk z poł. XIX w. Jego 
pierwsze założenia sięgają XVII w. Przez ponad trzysta lat szlachecki dom w Winiarach zmieniał często 
właścicieli i tętnił życiem. Wraz z kolejnymi mieszkańcami, przekształcał swój kształt architektoniczny 
i wystrój. Dziś, po wielkim remoncie, odzyskał dawny blask i ze staropolską gościnnością zaprasza.

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego otwarto tu w 1967 roku, na cześć najbardziej znanego mieszkańca 
Winiar – Kazimierza Pułaskiego – polsko-amerykańskiego bohatera walk o niepodległość obu naro-
dów. Poznasz tu nie tylko losy słynnego Kazimierza, ale także innych wielkich Polaków, którzy emigro-
wali do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (Tadeusza Kościuszki, Juliana Ursyna Niemcewicza, 
Heleny Modrzejewskiej czy Ignacego Jana Paderewskiego). W Winiarach poczujesz atmosferę domu 
polskiego szlachcica, odpoczniesz obserwując dziewiczą przyrodę, posłuchasz szumu starych drzew 
i śpiewu ptaków. Swoisty genius loci przyciąga tu gości każdego dnia.

Nie tylko Muzeum

Przy wjeździe na teren zespołu pałacowo-parkowego powstało nowoczesne Centrum Edukacyjno-
-Muzealne. Odbywają się tu koncerty, spotkania i wystawy czasowe. W niedzielne popołudnia często 
można trafić na koncerty organizowane w tzw. Letniej Strefie Muzyki, na łonie natury. Muzeum pro-
wadzi niewielką kawiarenkę - Café Savannah. Serwuje domowe wypieki, m.in. szarlotkę z wareckich 
jabłek, dobrą kawę i różne gatunki herbat. W razie potrzeby kupisz kawę na wynos. Na terenie parku 
organizowane są również ceremonie ślubne. 
Od 18 czerwca do 31 sierpnia 2021 r. Muzeum zaprasza na wystawę czasową „Jutro – kim chcesz być? 
Michał Jackowski. Rzeźba”. Artysta czerpie inspiracje ze sztuki antyku i amerykańskiego pop artu.

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego czynne jest od środy do piątku w godz. 10.00-17.00 w weekendy 
w godz. 11.00-18.00. Czwartek jest dniem bezpłatnego wejścia na ekspozycję stałą.

www.muzeumpulaski.p • www.facebook.com/muzeumpulaski/ • e-mail: rezerwacja@muzeumpulaski.pl • tel. 48 667 20 20 
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Bilet Turysty jest biletem sieciowym imiennym, uprawniającym do 
 wszystkimi pociągami Kolei 

Mazowieckich 
, z wyjątkiem pociągu ,,Słoneczny”, na obszarze ograniczonym 

stacjami: Skierniewice, Kutno, Sierpc, Działdowo, Ostrołęka, 
Szulborze Wielkie, Czeremcha, Łuków, Dęblin, Skarżysko-Kamienna, 
Drzewica.

Bilet Turysty posiada 10-dniowy termin ważności, licząc od daty 
wydania lub daty wskazanej przez podróżnego. Do biletu wydawany 
jest karnet, na którym należy dokonać legalizacji rozpoczęcia 
podróży każdego z trzech dni ważności biletu. 

Z oferty Bilet Turysty skorzystasz od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 r. 

nieograniczonej liczby przejazdów
przez 3 dowolnie wybrane dni w terminie ważności 

biletu

www.turysta.mazowieckie.com.pl
Call Center (24h/dobę):  22 364 44 44 
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