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Pilica

PrZeWoDNik kajakoWy

O

ddajemy do rąk turystów wodnych nowego typu przewodnik kajakowy, który
jest także informatorem o działaniach samorządów z województw mazowieckiego i łódzkiego, mających na celu wykorzystanie walorów turystyczno-rekreacyjnych doliny rzeki Pilicy. Prowadzone w tym zakresie od 2000 r. prace zaowocowały
powstaniem wielu nowych inwestycji i przedsięwzięć z zakresu turystyki aktywnej.
jednym z nich jest zagospodarowanie szlaku kajakowego na odcinku od maluszyna
do Warki – budowa przystani, stworzenie warunków do powstawania wypożyczalni
sprzętu pływającego, udrożnienie szlaku w miejscach trudnych, oznakowanie jego
przebiegu w terenie oraz wydanie nowoczesnego przewodnika kajakowego.

P

ierwszy przewodnik turystyczno-krajoznawczy dla spływów kajakowych autorstwa r. Wojciechowskiego został wydany już w 1954 r. i jeszcze obecnie zadziwia precyzją informacji terenowej i wiedzą historyczną autora. Potem wydawano
różne mapy dla kajakarzy, z których do dzisiaj utrzymuje się na rynku kilka razy
wznawiane dwuczęściowe wydawnictwo centralnego ośrodka informacji
Turystycznej z częstochowy, przedstawiające odcinek Pilicy ze Szczekocin
do ujścia. Popełnione błędy oraz upływ czasu zdezaktualizowały szereg
przedstawionych tam informacji, tym niemniej przez wiele lat było to
jedyne źródło wiedzy o szlaku kajakowym rzeki Pilicy.

W

niniejszym przewodniku turysta wodny po raz pierwszy
otrzymuje współczesny obraz kartograficzny całego szlaku rzecznego od miejscowości Pilica do Góry kalwarii nad Wisłą
z pełną bazą informacyjną, dotyczącą wypożyczalni sprzętu wodnego oraz noclegów i gastronomii, zweryfikowaną
w 2007 r. autor z pełną odpowiedzialnością może zapewnić
czytelników, że nasycenie usług skierowanych na zaspokojenie potrzeb uczestników spływów kajakowych osiągnęło
na całej trasie poziom niespotykany w tej części kraju. Nie
tylko kajakarze, także żeglarze i surfingowcy, uprawiający
zarówno wodną turystykę wędrówkową, jak pobytową,
pływający „niedzielnie” i ścigający się w maratonach, młodzi i starzy, słowem, wszyscy wodniacy znajdą na Pilicy coś
dla siebie.
autor ma również nadzieję, że dzięki przewodnikowi szlak
wodny Pilicy, położony w centralnej części kraju, łatwy
i dostępny nawet dla początkujących, zyska rangę jednego z czołowych szlaków turystyki kajakowej w Polsce.
Niechaj PILICA każdego ZACHWYCA!
marek Lityński

Autor serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do
powstania niniejszej pracy, a zwłaszcza: Arkadiuszowi Kurowskiemu,
Andrzejowi Ambroziakowi, Agnieszce Popielawskiej, Sławomirowi
Bieleckiemu, Piotrowi Wypychowi, Mariuszowi Kowalskiemu,
Witoldowi Batte.
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SySTeM oznakowania SzlakU
wodneGo rzeki Pilicy
Na każdym znaku umieszczono logo szlaku kajakowego rzeki Pilicy. Znaki związane
z turystyką kajakową na rzece Pilicy składają
się z tablic informacyjnych oraz znaków informacyjnych i strzałek doprowadzających
i rozprowadzających.

ZNaki iNformacyjNe
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ODZNAKI KAJAKOWE
każdy kajakarz ma możliwość zdo-

w celu propagowania kajakarstwa tu-

bywania szeregu turystycznych od-

rystycznego oraz aktywnego pozna-

znak kajakowych, nadawanych przez

wania kraju i polskich szlaków wod-

dwie organizacje: Polski Związek kaja-

nych. Pełna lista odznak oraz warunki,

kowy oraz Polskie Towarzystwo Tury-

jakie należy spełnić podczas ich zdo-

styczno-krajoznawcze. Ustanowiono

bywania znajdują się na stronach in-

je jeszcze w okresie przedwojennym

ternetowych obu organizacji.

www.ktkaj.pttk.pl

www.pzkaj.pl

Pilica na tle rzek Polski
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dekaloG kajakarza
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Wsiadaj i wysiadaj z kajaka ustawionego dziobem w górę rzeki.
Przybijaj do brzegu zawsze pod prąd.
Po wywrotce na głębokiej wodzie holuj kajak do brzegu nie
odwracając go.
Nigdy nie wypuszczaj wiosła z ręki (zwłaszcza po wywrotce).
Rzeczy wożone w kajaku zabezpiecz przed zamoczeniem
(włóż w nieprzemakalny worek) i zgubieniem w wodzie
(przywiąż do kajaka).
Płynąc po rzece stale kontroluj powierzchnię wody przed
dziobem kajaka, zwracając bacznie uwagę na wszelkie
zmarszczki, fale i wiry. Są to z reguły sygnały o różnych
podwodnych przeszkodach, które musisz ominąć.
Pilnie obserwuj tendencje zmian pogody.
Nigdy nie pij alkoholu w trakcie płynięcia!
Zwracaj uwagę na innych i pomagaj im w razie potrzeby.
Mierz zamiary według sił, nigdy odwrotnie. Nie szarżuj!

kilka UwaG PrakTycznycH
Pływanie w kamizelce asekuracyjnej zwiększa bezpieczeństwo osób
niepewnie czujących się na wodzie;
w przypadku dzieci nałożenie kamizelki jest obowiązkowe!
Biwakowanie w terenach leśnych
dozwolone jest tylko na wyznaczonych polach namiotowych, a rozpalanie ognisk jedynie w miejscach do
tego przeznaczonych.
Śmieci nie zakopujemy, lecz pakujemy w foliową torbę i po zakończeniu spływu zostawiamy w miejscu
do tego wyznaczonym.
Trzeba posiadać szczelnie zapakowaną apteczkę z podstawowymi środkami opatrunkowymi i przeciwbólowymi, a także kremy przeciw ukąszeniom
owadów i zbytniej opaleniźnie.
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komórki i cyfrowe aparaty fotograficzne zabieramy tylko w sprawdzonych
opakowaniach wodoszczelnych.
okulary powinny być chronione przy
pomocy gumki.
Worki nieprzemakalne są absolutnie konieczne; sporadycznym kajakarzom wystarczą te z grubej folii na
śmieci.
Linka o przekroju co najmniej 6 mm
wystarczy nam jako cumka. mokre
ciuchy też fajnie na tym wiszą.
Pęcherze powstają tylko na dłoniach
suchych i rozgrzanych, dlatego należy je często zanurzać w wodzie,
zanim skóra dostatecznie nie zgrubieje (kto bowiem dzisiaj pracuje łopatą?).
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krÓTki kUrS PoSŁUGiwania
SiĘ MaPaMi
Podstawową częścią przewodni-

stronach 12/13. kolorem czerwonym

ka są mapy z kilometrażem całej rze-

oznaczono przeszkody oraz te ele-

ki od Źródeł Pilicy koło miejscowości

menty szlaku, o których informacje są

Pilica do ujęcia do Wisły oraz z odcin-

kajakarzom najbardziej przydatne. kie-

kiem Wisły do Góry kalwarii. map jest

runek spływu na mapach przebiega

łącznie 12, przy czym mapa oznaczo-

od dołu do góry, tak samo jak zamiesz-

na numerem 1 jest w skali 1:280 000,

czony z prawej strony każdej mapy ki-

a pozostałe w skali 1:100 000. Ułożenie

lometraż trasy, podany zgodnie z zasa-

map względem biegu rzeki przedsta-

dami hydrologicznymi w postaci ma-

wiono łącznie ze znakami legendy na

lejącej (zero przy ujęciu rzeki).

2. MALUSZYN – CHAŁUPY

Terenowy zasięg bieżącego
arkusza mapy z kilometrażem
szlaku kajakowego

Kilometraż z krótkim opisem
danego miejsca

Mapka

Powtórzone czarnym
kolorem znaki legendy

Kierunek czytania map
(z dołu do góry)
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Pilica
Pilica jest lewym dopływem Wisły

348 m n.p.m. powyżej miasta Pilica

o dł. 325,4 km i pow. dorzecza 9273

w postaci krasowego wywierzyska

km, płynącym z Wyżyny krakow-

o znacznej wydajności. W trakcie

sko-częstochowskiej przez Wyżynę

biegu rzeka często zmienia kieru-

Przedborską, Wzniesienia Południo-

nek, głębokość i szerokość tak ko-

womazowieckie i Nizinę Środkowo-

ryta, jak i doliny. W źródłowym od-

mazowiecką. Wypływa na wysokości

cinku Pilica płynie na wschód w bez-
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leśnej dolinie, dość wyraźnie wciętej

nadzalewowymi dochodzi miejsca-

w podłoże jurajskie i kredowe, poni-

mi do 4 km. Lewy, wysoki i miejsca-

żej Żarnowca zmieniając kierunek na

mi stromy brzeg doliny (zwłaszcza

północny, a przed Szczekocinami na

pomiędzy Domaniewicami a Tom-

zachodni. W plejstocenie górna Pili-

czycami) jest krawędzią Wysoczyzny

ca odpływała stąd na wschód do Bia-

rawskiej, która była strefą moren

łej Nidy, obecnie okrąża wschodnie

czołowych wspomnianego zlodo-

krańce Progu Lelowskiego. Poniżej

wacenia warciańskiego. Porośnię-

Szczekocin znów przyjmuje kieru-

ta lasem stroma skarpa wysoczyzny

nek północny, a jej dolina osiąga pod

wznosi się tutaj do 30 m ponad po-

koniecpolem 2 km szerokości; na jej

ziom wody. Znacznie niższy brzeg

dnie powstało kilka kompleksów sta-

prawy to równina radomska. Po-

wów rybnych. W rejonie Przedbo-

niżej Białobrzegów Pilica rozdzie-

rza rzeka opływa zachodnie krańce

la równinę Warszawską od równi-

Pasma Przedborsko-małogoskiego,

ny kozienickiej, meandrując między

a głębokość doliny sięga 50 m. Pod

pasami wydm, zwanych tu Białymi

Smardzewicami wody środkowej

Górami. Dolny odcinek rzeki odzna-

Pilicy spiętrza zapora ziemna, two-

cza się asymetrią doliny, której dno

rząc Sulejowski Zbiornik Wodny. Do-

jest podmokłe i posiada liczne sta-

linie Pilicy towarzyszą lasy, których

rorzecza, a szerokość koryta docho-

największe kompleksy występują

dzi do 100 m. Pilica uchodzi do Wisły

w okolicach Przedborza (Przedborski

na wysokości 93 m n.p.m. Ujściowy

Park krajobrazowy), w widłach Pilicy

odcinek poniżej Warki został obwa-

i Luciąży oraz w okolicach Tomaszo-

łowany, a w widłach obu rzek jest

wa mazowieckiego (Puszcza Pilicka,

położona wieś mniszew. Pilica jesz-

inaczej Lasy Spalskie – od XiX w. rzą-

cze na przełomie wieków XiX i XX

dowe lasy łowieckie). od Tomaszowa

była ważnym szlakiem transporto-

mazowieckiego do Białobrzegów Pi-

wym, a wcześniej przez kilka stuleci

lica płynie w swojej własnej prado-

odgrywała dużą rolę w życiu gospo-

linie, skąd w okresie maksymalnego

darczym mazowsza, gdyż spławiano

zasięgu zlodowacenia warciańskie-

nią surowce i budulec kamienny na-

go odprowadzała wody lodowco-

wet do Warszawy z kopalń Wyżyn:

wo-rzeczne na wschód, prawdopo-

krakowskiej i olkuskiej. Postępują-

dobnie aż do Prypeci. Wytworzyła się

ce wyniszczanie lasów w jej dorze-

w ten sposób dolina dużej rzeki, któ-

czu doprowadziło do spadku pozio-

ra jako mezoregion fizyczno-geogra-

mu wody i sytuacji, w której w czasie

ficzny nosi nazwę Doliny Białobrze-

gorącego lata nawet kajakarze osia-

skiej. jej szerokość wraz z tarasami

dają na mieliznach.
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Średni spadek doliny rzeki Pilicy od źródeł do ujęcia
wynosi 0,78‰, a na podstawowym szlaku kajakowym od
maluszyna do mniszewa 0,48‰, co jak na rzekę nizinną
kształtuje się korzystnie dla płynącego. Przeciętne spadki
wyszczególnionych odcinków rzeki przedstawiają się następująco:
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1.

Pilica (źródła rzeki) – Żarnowiec

325,4–307,0 km

3,60‰

2.

Żarnowiec – Szczekociny pałac

307,0–288,0 km

1,42‰

3.

Szczekociny – Koniecpol

288,0–262,8 km

1,15‰

4.

Koniecpol – Maluszyn

262,8–237,8 km

0,76‰

5.

Maluszyn – Sulejów

237,8–157,2 km

0,50‰

6.

Sulejów – Smardzewice zapora

157,2–136,5 km

0,0‰

7.

Smardzewice zapora – Mniszew

136,5–0,0 km

0,45‰

8.

Mniszew – Góra Kalwaria

457,0–476,0 km

0,23‰
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Dzięki wydajności źródeł Pilica

niczo od koniecpola (263 km). W ma-

wiosną jest dostępna dla kajaków już

luszynie (238 km) kończą się uciążli-

od miejscowości Pilica, a zasadniczo

we przeszkody rzeczne i stąd wyru-

przez cały rok od Żarnowca. Biegnąca

szają na wypożyczonych kajakach

stąd trasa spływu ma długość 307 km.

zorganizowane grupy spływowe.

Górna część szlaku jest trudna do

Przyrodniczo i krajoznawczo szlak

płynięcia, wiąże się z tym duża licz-

Pilicy jest bardzo atrakcyjny. mean-

ba przenoszeń kajaka z względu na

drujące po dnie swojej pradoliny ko-

wąskie koryto oraz liczne przeszkody

ryto rzeczne wytworzyło różnej wiel-

w nurcie. możemy polecić ją zaawan-

kości łagodne zakola, zakręcające

sowanym kajakarzom, którzy, płynąc

niekiedy nawet o 180 stopni. W ten

jedynkami bez bagażu biwakowego,

sposób powstało szereg starorzeczy

będą mieli przyjemność pokonania

(odciętych współczesną regulacją

rzadko uczęszczanego odcinka rzeki.

koryta) oraz wiele stałych wysp róż-

indywidualnie Pilica pływa się zasad-

nej wielkości, pokrytych bogatą ro-
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ślinnością. Przy wyższej wodzie dają

spędzenia letniego i weekendowego

turyście urozmaicone możliwości

wypoczynku od prostych, kameral-

wyboru drogi płynięcia, przy niskiej

nych biwaków do miejsc hotelowych

bywają utrapieniem ze względu na

o standardzie trzech gwiazdek. Warto

uciążliwe płycizny. Piaszczyste wszę-

więc przy dobrej pogodzie pobyć tu-

dzie podłoże oraz pojawiające się co

taj nawet kilka dni.

kilka kilometrów rozległe plaże w sło-

Poniżej zapory w Smardzewicach

neczne dni zapraszają do kąpieli, przy

rzeka kilkakrotnie zbliża się do wyso-

brzegach znajdziemy dużo terenów

kiej skarpy lewego brzegu, skąd roz-

leśnych z malowniczymi biwakami.

tacza się zaskakująco rozległy widok

Wody Pilicy, niegdyś na znacznym

na równiny po drugiej stronie koryta.

odcinku zanieczyszczone, obecnie

W wielu miejscach do brzegów przy-

posiadają iii, a nawet ii klasę czysto-

legają łąki i pastwiska, które tworzą

ści. Należy jednak pamiętać, że woda

dobre warunki biwakowe nawet dla

z rzeki nigdzie nie nadaje się do picia

dużych grup turystów (łatwe lądo-

nawet po przegotowaniu (jak zresztą

wanie na niskim brzegu oraz rów-

w całej Polsce) ze względu na zanie-

ne, trawiaste podłoże pod namioty).

czyszczenia biochemiczne oraz wy-

chociaż tereny te nigdzie na razie

soki poziom naturalnej zawiesiny po

nie są zagospodarowane, przy więk-

deszczach.

szych grupach zawsze trzeba wcześ-

Na pokonanie całej trasy od ma-

niej uzgadniać możliwości takiego

luszyna do Góry kalwarii, liczącej

biwakowania. Na całej trasie znaj-

257 km, należy przeznaczyć 10-14

dziemy także szereg obiektów god-

dni. o ile samą rzeką płynie się stosun-

nych odwiedzin (opactwo cystersów

kowo szybko i dystans 20 km dzien-

i romański kościół z Xii w., wywierzy-

nie dla początkujących, a 25- 30 km

ska krasowe „Niebieskie Źródła”, Skan-

dla wprawnych kajakarzy nie powi-

sen rzeki Pilicy, muzeum k. Pułaskie-

nien nikogo przerażać, to pokonanie

go i inne). Wszystkie zostały opisane

zbiornika wodnego i zorganizowa-

w szczegółowej części przewodnika

nie przewozu kajaków przez zapo-

Pilica tworzy oś hydrograficzną

rę w Smardzewicach zajmuje co naj-

dwóch parków krajobrazowych: Su-

mniej dwa dni. Nie należy jednak trak-

lejowskiego i Spalskiego, i przepływa

tować tej przeprawy jako uciążliwość,

przez trzeci – Przedborski. od 1995 r.

gdyż jezioro Sulejowskie to jeden

tworzą wspólnie jeden Zespół Nad-

z bardziej atrakcyjnych i przyjaznych

pilicznych Parków krajobrazowych

dla turystów sztucznych zbiorników

(ZNPk). Zostały utworzone w celu

wodnych w Polsce. jego brzegi ofe-

zachowania i ochrony cennych przy-

rują nieskończoną liczbę możliwości

rodniczo obszarów, będących pozo-
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stałością Puszczy Pilickiej oraz frag-

czy ogrzewanych pawilonach cało-

mentów Wyżyny Przedborskiej wraz

rocznych. rozciągający się na dłu-

z doliną rzeki czarnej Włoszczowskiej.

gości 16 km akwen jeziora Sulejow-

Puszcza Pilicka jest największym kom-

skiego umożliwia także wyżycie się

pleksem leśnym w Polsce środkowej.

innym „wodomaniakom”, żeglarzom

Łączna powierzchnia wchodzących

i surfingowcom, oferując przy tym

w jej skład lasów wynosi 55 tys. ha.

doskonałe warunki do nauki dla po-

Ten swoisty, naturalny krajobraz do-

czątkujących adeptów tych sportów

liny Pilicy, wysoczyzn środkowopol-

wodnych. Wszystkie miejsca wypo-

skich wraz z niezbyt jeszcze zniszczo-

życzania sprzętu wodnego, ośrodki

ną szatą roślinną, licznymi zabytkami

kempingowe i wypoczynkowe, porty

kultury materialnej, żywym folklorem

jachtowe i stanice kajakowe zostały

i bogatą historią powinien być zacho-

przedstawione w szczegółowej czę-

wany, właściwie zagospodarowany

ści przewodnika.

i chroniony, aby mógł służyć społe-

Pilica posiada kilka spenetrowa-

czeństwu jako wartościowy obszar

nych przez kajakarzy dopływów, na

rekreacyjny, a nauce jako obszar ba-

których w ostatnich latach były na-

dań. ZNPk jest największym, natural-

wet urządzane zorganizowane spły-

nym terenem przyrodniczym i wypo-

wy kajakowe. W pierwszej kolejności

czynkowym dla aglomeracji łódzkiej,

należy do nich zaliczyć: Luciążę, czar-

Piotrkowa Trybunalskiego, Tomaszo-

ną maleniecką oraz Drzewiczkę. Poje-

wa mazowieckiego, radomska i Beł-

dyncze osoby pokonały cztery inne

chatowa. o znaczeniu tego obszaru

dopływy: krztynię, Białą Lelowską,

świadczy fakt, że został zaliczony do

czarną Włoszczowską oraz Wolbórkę.

krajowej Sieci ekologicznej ecoNeT

Na dopływach nigdzie poza Drzewicą

(europejska sieć ecoNeT jest próbą

i Sielpią infrastruktura turystyczna nie

stworzenia hierarchicznego rejestru

występuje, więc należy liczyć tylko na

obszarów o najwyższych walorach

własną przemyślność.

przyrodniczych w skali kontynentu).
Dolina Pilicy posiada bogatą i stale rozwijającą się infrastrukturę turystyczną, związaną tak z turystyką
wodną, jak i pieszą czy rowerową. kilkanaście wypożyczalni kajaków oferuje swoje usługi związane z transportem sprzętu na całym szlaku oraz
zorganizowaniem noclegów w namiotach, domkach kempingowych
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PiLica – maLUSZyN

Pilica – miasto od 1393 r. pod zamkiem w Smoleniu.
Należało do rodu Toporczyków, zwanych następnie Pileckimi. Pałac wybudował Stanisław Padniewski ok. 1610 r.,
potem rozbudowany i otoczony fortyfikacjami. Dziś własność Barbary Piaseckiej - johnson, która nie może dokończyć rozpoczętej renowacji. obok barokowa kolegiata

Zalew.w.Pilicy

z bogatym wyposażeniem z początku XViii w. oraz pięknie odnowiony klasztor i kościół franciszkanów reformatów
z 1746 r. Pobliskie źródła Pilicy są takwydajne, że przed miastem utworzonosztuczny zbiornik wodny z plażą kajakami.
ale trudno stąd wypłynąć z powodu wąskiego i szybko zarastającego koryta z wieloma przeszkodami. (www.pilica.pl)
W Żarnowcu możemy zejść na wodę obok par-

Rynek.w.Pilicy

kingu przy ośrodku Zdrowia. Głębokość (0,5 m) i szerokość
(6-8 m) Pilicy wystarczająca tylko dla kajaków jednoosobowych, gdyż musimy się liczyć z wieloma przeszkodami
na trasie do Szczekocin. Gród i miasto od 1340 r. na szlaku
z krakowa do Sieradza, wieś o charakterze miasteczka od
1870 r. Gotycki kościół parafialny ufundował król kazimierz
Wielki ok. poł. XiV w., odnowiony w stylu neogotyckim
w XiX w. Noclegi w stadninie koni w pobliskim Udorzu.
(www.zarnowiec.pl)

Młyn.Lany.Wielkie.na.Pilicy.
poniżej.Żarnowca

Szczekociny mają w herbie miecz pionowo stojący na czerwonym polu. Siedziba rycerskiego rodu odrowążów, od 1355 r. miasto, ośrodek administracyjno-gospodarczy na skrzyżowaniu szlaków handlowych. Pałac Dębińskich
z 1780 r. gościł króla Stanisława augusta Poniatowskiego.
W czerwcu 1794 r. T. kościuszko przegrał pod Szczekocina-

Bobry.są.wszędzie

mi bitwę z połączonymi siłami prusko-rosyjskimi (pomnik
w rynku), w której śmiertelnie ranny został Bartosz Głowacki, bohater spod racławic. miasto odznaczone krzyżem
Partyzanckim za udział w ruchu oporu przeciw okupacji
niemieckiej. Gmina przyjazna kajakarzom buduje pomosty, wypożycza kajaki i zaprasza do wzięcia udziału w spływach na pierwszym malowniczym odcinku rzeki o długości 14 km ze Szczekocin do Przyłęku. (www.szczekociny.pl)

Kajaki.pod.Szczekocinami
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krztynia – rzeka o dł. 24,8 km, dla kajaków dostępna od
wsi Pradła (głównie na wiosnę) spod disco-baru „Borowik” przy
drodzekrajowej nr 78 Siewierz – kielce (16 km). Uregulowane koryto zachowało piękne łąki, zarośla wierzbowe, miejscami bagienne lasy olszowe; w dolnej części w lecie obficie porasta zbiorowiPilica.pod.Koniecpolem

skami trzcinowymi. Na stawach po drodze znajdziemy wypożyczalnię sprzętu pływającego, kąpielisko z plażą oraz całoroczny
bar„Pstrąg”. krztynia uchodzi do Pilicy poniżej Szczekocin, wielkością koryta niewiele jej ustępując. Nocleg w motelu „amazonka”.

koniecPol – miasto lokowane w 1443 r. przez króla Władysława Warneńczyka, rodowa siedziba koniecpolskich. W pobliskim chrząstowie (obecnie dzielnica miasta) wystawili oni w 1603 r.
Pilica.za.Koniecpolem

zamek, przebudowany w połowie XViii w. na klasycystyczny pałac.
obecnie pełni rolę hotelowo-restauracyjną oraz mieści ośrodek
kultury, Sportu i rekreacji (można wypożyczyć kajaki). obok barokowy kościół pw. św. michała archanioła z 1767 r. z kropielnicą
z XVii w. oraz tablicami pamiątkowymi rodziny Potockich. W mieście kościół pw. św. Trójcy fundacji S. koniecpolskiego z 1633 r.
o bogatym, barokowym wystroju wnętrza. (www.koniecpol.pl)

Pilica.poniżej.Szczekocina

Biaka lelowSka – posiada dł. 26,6 km, dla kajaków
pojedynczych dostępna jest od Lelowa na odcinku 7 km; kilka przenosek przez zastawki. koryto w jednych miejscach regulowane, w innych kręte, porośnięte trzciną i turzycami. mało
przejrzysta woda niesie białą, lessową zawiesinę, zasilając po
drodze duże stawy rybne; uchodzi do Pilicy przed koniecpolem, płynąc długo równolegle do jej koryta przez rozległe
bagno. Szlak dostępny głównie na wiosnę. Noclegi na terenie

Przyjazna.Kuźnia

ośrodka kultury, Sportu i rekreacji w koniecpolu-chrząstowie.

PrzedBorSki Park krajoBrazowy
Został utworzonyw 1988 r. Posia-

goskiego i Niecki Włoszczowskiej oraz

da pow. 16 640 ha, a otuliny 14 490 ha.

Wzgórz Łopuszańskich i opoczyńskich.

obejmuje najcenniejsze przyrodniczo

W budowie geologicznej występują

fragmenty Pasma Przedborsko-mało-

m.in. wapienie jurajskie, piaskowce kre-
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dowe oraz utwory czwartorzędowe.

5 gatunków gadów. W kilku miejscach,

Zróżnicowany krajobraz tworzy od za-

gdzie zachowały się unikatowe frag-

chodu falistą równinę z wydmami, a od

menty krajobrazu i występuje obfitość

wschodu podmokłe obszary leśne i łą-

gatunkowa flory i fauny, utworzono 5 re-

kowe nad czarną Włoszczowską (do-

zerwatów przyrody: Bukowa Góra (leś-

pływ Pilicy). Wzniesienia osiągają wys.

ny), murawy Dobromierskie (stepowy),

do 346 m n.p.m. (Góra fajna ryba). Lasy

oleszno (leśny), czarna rózga (leśny) i Pi-

zajmują ok. 63% pow. (poza tym gł.

skorzeniec (torfowiskowy z introduko-

użytki rolne); są to drzewostany sosno-

wanymi bobrami). W okolicznych lasach

we przeplecione lasami olszowymi i bo-

odbywały się walki powstańcze w 1863 r.

rami bagiennymi. różnorodna szata ro-

oraz działała partyzantka podczas okupa-

ślinna obejmuje około 900 gat. roślin na-

cji niemieckiej. architekturę zabytkową

czyniowych, w tym 51 gat. chronionych,

reprezentuje pierwotnie gotycki kościół

jak: wiśnia karłowata, reliktowa wierzba

z XiV w. oraz pozostałości murów obron-

borówkolistna, wawrzynek wilczełyko,

nych i zamku w Przedborzu, powozow-

bluszcz pospolity, zawilec wielkokwia-

nia w kluczewsku (XVii/XViii w.), dwór

towy, goryczka orzęsiona, śnieżyczka

i kościół w olesznie (XViii w.). Liczne ka-

przebiśnieg, pełnik europejski, obuwik

pliczki i figury przydrożne, tradycyjne bu-

pospolity, rojnik pospolity, rosiczki, wid-

downictwo wiejskie, w tym pozostałości

łaki, a nadto wodną wolfię bezkorzenio-

młynów wodnych i wiatraków (z całkowi-

wą najmniejszą roślinę kwiatową świata!

cie odrestaurowanym, murowanym wia-

W bogatej awifaunie napotkamy m.in.:

trakiem, stojącym na szczycie wzniesienia

łabędzia niemego, gęś gęgawą, ogorzał-

pod olesznem), 11 zabytkowych parków

ka, czaplę purpurową (rzadkość), bocia-

podworskich z XVii-XiX w. Bogata sztuka

na i kormorana czarnego, biegusa pła-

ludowa: tkactwo, kowalstwo, wycinan-

skodziobego oraz rzadką sowę śnież-

ki, strój i sprzęty ludowe, prezentowane

ną. Spośród kręgowców stwierdzono:

w zbiorach etnograficznych przedbor-

22 gatunki ryb, 10 gatunków płazów,

skiego muzeum.

informacje praktyczne
Amazonka – motel
i restauracja
Zawada Pilicka; tel.: 0-34 355 74 18
(noclegi i wyżywienie)
Jurajska Stadnina Koni
w UdorzuUdórz 72;
42-439 Żarnowiec
tel.: 0-32 644 90 82;
600 087 796; 600 087 792
www.jazdakonna.pl
(noclegi, wyżywienie)

Wypożyczalnia kajaków
Stanisław Gradziński
tel.: 605 988 051
Agroturystyka
Przemysław Tarkowski
ul. Łąkowa 2A,
Kuźnica Grodziska;
42-230 Koniecpol;
tel.: 0-34 320 63 63
(noclegi, wyżywienie i mili
gospodarze)
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maLUSZyN – chaŁUPy

MaluSzyn – niewielka wieś z XV w. położona
w Niecce Włoszczowskiej na lewym, wysokim brzegu Pilicy. murowany kościół parafialny z lat 1777-1787, pałac Potockich z początku XiX w., sklepy i bary. Tradycyjne miejsce
rozpoczynania masowych spływów kajakowych ze względu
na dogodny dojazd dużym transportem. rzeka łatwa i bez

Zajazd.„Pilica”.w.Maluszynie

przeszkód, koryto kręte, lecz dostatecznie szerokie i głębokie dla wszelkiego sprzętu pływającego. Biwaki namiotowe
na łące lewego brzegu lub noclegi pod dachem w krzętowie. (www.zytno.lua.pl)

czarna włoSzczowSka – posiada dł. 47,5 km,
dla kajaków dostępna jest z drogi oleszno – Żeleźnica, skąd
jej rozczłonkowane dotąd koryto nabiera wyraźnej formy. Na

Pałac.Potockich.w.Maluszynie

trasie długiej na 20 km rzeka wartkim nurtem pokonuje 20 m
różnicy wysokości, napełnia kilka stawów i napędza 4 młyny
wodne (w XiX w. poruszała też tartak i hutę żelaza). Płytkie
koryto silnie meandruje, brzegi są piaszczyste i suche, miejscami zarośnięte czarną olszą, wody rybne. Uchodzi do Pilicy
obok wsi ciemiętniki. Dostępna z reguły tylko na wiosnę kajakami jedynkami. Noclegi w krzętowie.
Pilica.pod.Krzętowem

krzętów – wieś znana od XiV w., ciekawy pomnik partyzanckiej bitwy z ii wojny światowej. Liczne gospodarstwa
agroturystyczne, przystań kajakowa z wypożyczalnią sprzętu pływającego. rozpoczyna się tu niebieski szlak turystyczny o dł. 121 km, wiodący wzdłuż prawego brzegu Pilicy na
północ przez Przedbórz, Sulejów, Smardzewice do Piotrkowa
Trybunalskiego. (www.wielgomlyny.pl)
Krzętów.-.pomnik.AK

informacje praktyczne
Agroturystyka „Nad Pilicą” A. Liczberski
ul. Dolna 80, Krzętów; 97-525 Wielgomłyny
tel. 0-609 551 993; 0-663 633 149
e-mail: chataubrata@interia.pl
(jazda konna, kajaki, rowery, pyszna baranina;
pokoje w XVIII-wiecznym budynku, pole namiotowe)
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chaŁUPU – ŁęG ręcZyńSki

PrzedBórz – jest znany od 1136 r. ze względu na
swoje położenie na szlaku przeprawy przez Pilicę. Prawa miejskie nadał Przedborzowi król kazimierz Wielki w 1370 r., który
lubił polować w tych okolicach, co zresztą skończyło się dla
niego tragicznym wypadkiem. król Władysław jagiełło nadał
w Przedborzu prawa miejskie Łodzi w 1423 r. Zniszczenia po

Przedbórz.–.wodowanie

wojnach szwedzkich załamały gospodarczo miasto. królewski
zamek nie zachował się. Zabudowę rynku w większości zniszczono w czasie ii wojny światowej (obecnie odremontowano
zachowaną część). W zachowanym budynku dawnej karczmy
mieści się muzeum Ludowe Ziemi Przedborskiej (miniskansen
o charakterze etnograficzno-historycznym). ocalał także kościół z 1341 r., pierwotnie gotycki, po przeróbkach barokowy
oraz budynek późnoklasycystycznego ratusza z 1830 r. W po-

Taras

łożonej nad rzeką i przy rynku restauracji „Parkowej” podają
smaczne i obfite posiłki. Przez Przedbórz przebiegają dwa dalekobieżne szlaki piesze, które w znacznej mierze podążają doliną rzeki Pilicy: szlak niebieski o łącznej dł. 121 km z krzętowa
do Piotrkowa Trybunalskiego oraz szlak czerwony o długości
201 km z radomska do Poświętnego. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedborskiego Parku krajobrazowego i rzeki Pilicy organizuje od kilku lat cieszące się dużym zainteresowaniem spływy kajakowe na odcinku od maluszyna do Zalewu Sulejowskiego. kontakt artur koski, tel. 604 689 431.
(www.przedborz.rsko.net)

informacje praktyczne
Muzeum Ludowe Ziemi Przedborskiej
ul. Kielecka 9, 97-570 Przedbórz, tel. 0-44 781 50 80, 781 23 59
Czynne: wtorek-piątek, niedziela w godz. 10.00-13.00
Przedborski Park Krajobrazowy
ul. Krakowska 28; 97-570 Przedbórz, tel. 0-44 781 27 57
(sala edukacyjna, miejsca noclegowe)
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (całoroczne)
ul. Mostowa 37B; 97-570 Przedbórz, tel. 0-44 781 20 61
Gospodarstwo Agroturystyczne Jerzy Jarzębski
ul. Cegielniana 54; 97-570 Przedbórz
tel. 0-44 781 29 02; 0 504 760 313
(sezonowy, 3 pokoje, 6 miejsc; pole namiotowe nad Pilicą)

27

4

ŁĘG rĘczyńSki – SUlejÓw

P ilica . P rzewodnik kajakowy

28

P ilica . P rzewodnik kajakowy

ŁęG ręcZyńSki – SULejóW

czarna Maleniecka (dawniej czarna konecka)
– posiada dł. 85 km, szlak kajakowy liczy od Sielpi 50 km, od
Stąporkowa 65 km. Trasa jest uciążliwa z powodu licznych
przenosek, natomiast atrakcyjna ze względu na możliwość
poznania historycznych związków człowieka z wodą. czyste
wody tej pracowitej rzeki nawadniają stawy rybne i przemy-

Ujście.Czarnej.Malenieckiej

słowe zbiorniki zaporowe. Zachowana bogata i zróżnicowana fauna i flora korytowa i nadbrzeżna. Przy ujściu do Pilicy
duża wyspa, lądowanie w kurnędzu na lewym brzegu.
historia Sulejowa związana jest z zakonem cystersów, któremu pierwsze nadania poczynił w 1176 r. król kazimierz Sprawiedliwy. osada targowa, położona na skrzyżowaniu szlaków handlowych, prawa miejskie otrzymała pod koniec

Biała.–.miejsce.wodowania

Xiii w. Przeróbka drewna i wypalanie wapna to najstarsze zajęcia mieszkańców. W Sulejowie urodził się i działał pisarz Lucjan
rudnicki. Tu mają swój początek: niebieski szlak pieszy i oznakowana na zielono ścieżka rowerowa wokół j. Sulejowskiego.
imponujące wielkością zabudowania dawnego opactwa cystersów znajdują się w Podklasztorzu (dziś dzielnica Sulejowa)
i należą do najlepiej zachowanych w Polsce klasztornych założeń obronnych. Późnoromański kościół pw. św. Tomasza Becketa powstał przed 1232 r. Przy głównym wejściu zamknięty półkoliście portal z ok. 1230 r. z trzema kolumnami, nad wejściem
bocznym tympanon romański z końca Xii w. Wewnątrz zachowało się wyposażenie barokowe i rokokowe z XVii i XViii w.
Do kościoła przylegał niegdyś czworoboczny klasztor, z którego ocalało wschodnie skrzydło z zakrystią, późnoromańskim
kapitularzem. Na zespół obronny opactwa składają się mury
oraz sześć wież. W opactwie przebywał król Władysław jagiełło
w drodze pod Grunwald, a w czasie potopu szwedzkiego chronił się król jan kazimierz. W 1819 r. po kasacji zakonu zabudowania klasztorne przeszły na skarb państwa, a kościół stał się
parafialnym. od tego czasu część budynków popadła w ruinę,
część została zniszczona przez pożary i wojny. ojcowie cystersi
powrócili do klasztoruw1986 r. obecnie w krużganku i kapitularzu mieści się muzeum, a w odbudowanych zabudowaniach
gospodarczych luksusowy hotel „Podklasztorze”. (www.sulejow.pl)
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informacje praktyczne
Gajówka Pilica, Robert Kalicki
Łęg Ręczyński 45; 97-510 Ręczno
tel. 0-44 732 38 29; 0-608 28 98 21
e-mail: agro-gajowka@wp.pl
www.agro-gajowka.prv.pl
Ośrodek Wczasowo-Kolonijny „Biała”
kierownik Jerzy Borowiecki
Biała nad Pilicą, 97-330 Sulejów
tel.: 0 44 617 25 84; 0 508 373 036
e-mail: bialapioma@op.pl
www.biala-owk.izet.pl
(366 miejsc noclegowych, 1-, 2-, 3-osobowe,
pole namiotowo-kempingowe, basen, kręgielnia,
boiska, kawiarnia, biblioteka
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jezioro SulejowSkie (Sulejowski Zbiornik Wodny) – zbiornik retencyjny na Pilicy na równinie Piotrkowskiej
(utw. w latach 1969- 1974) w wyniku spiętrzenia środkowej Pilicy pod Smardzewicami zaporą ziemną o wys. 17,4 m. Sztuczne
jezioro posiada pow. zwierciadła wody od 1980-2200 ha, a dł.
cofki 16-21 km (w zależności od wysokości piętrzenia), szer. do

Ujście.Luciąży

2,1 km, maks. gł. 11 m, poj. całk. 88,1 mln m , poj. uż. 70 mln,
wys. zwierciadła wody n.p.m. 157 m, długość linii brzegowej
58 km. Zbiornik jest wykorzystywany do zaopatrywania w wodę aglomeracji łódzkiej, ochrony przeciwpowodziowej, celów energetycznych (na zaporze pracuje elektrownia wodna
o mocy 3,3 mW) oraz rekreacyjnych. Zapora stanowi poważną
barierę ekologiczną i turystyczną z powodu braku przepławek
dla ryb i urządzeń do przerzucania kajaków (schody, winda).

Port.„Maruś”

akwen słynie wśród wędkarzy jako łowisko sandaczowe, choć
występują w nim także inne ryby; jego gwałtowne falowanie
podczas wiatru może być dla kajakarzy niebezpieczne. Wokół
zalewu biegnie ścieżka rowerowa o długości 68,5 km.

luciąŻa – rzeka o dł. 48,7 km, płynie ze Wzgórz radomszczańskich przez równinę Piotrkowską do j. Sulejowskiego. Łatwy, lecz od kłudzic dość uciążliwy szlak kajakowy

Przykry.próg.poniżej.zapory

o dł. 19 km rozpoczyna się pod wsią rozprza. jazy, betonowe
progi i zwalone drzewa wymagają wielokrotnego wychodzenia z kajaka. Latem można napotkać dokuczliwe płycizny. Szlak
do pływania najlepiej nadaje się wiosną przy użyciu kajaków
jednoosobowych.
Przewóz kajaków od Marka Szturnogi do parkingu przy Ogrodach. Z portu wyjeżdżamy na drogę biegnącą przez zaporę (przed nami
hotel „kruk”) i skręcamy w prawo, na końcu zapory skręcamy
w lewo w nową drogę asfaltową, nią w dół i w prawo przed
wjazdem do elektrowni; przed boiskami piłkarskimi zjeżdżamy
na utwardzoną drogę ziemną, która po 200 m doprowadza do
świeżo utwardzonego parkingu przy progu wodnym w miejscu zwanym ogrody.
Przewóz.kajaków
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SulejowSki Park krajoBrazowy
o pow. 16 707 ha (otuliny 39 569 ha)

na, rybitwa białoczelna, bocian czarny,

został utworzony w 1994 r. z siedzibą

myszołów, krogulec, błotniak stawowy,

zarządu w moszczenicy. Położony jest

cietrzew. Z ssaków – bóbr (introduko-

na równinie Piotrkowskiej oraz Wzgó-

wany w l985 r.), łoś (przechodni), wy-

rzach radomszczańskich i opoczyń-

dra, łasica i jenot. obszary o wybitnych

skich, a jego oś hydrograficzną tworzy

walorach przyrodniczych objęto ochro-

Pilica wraz z j. Sulejowskim. Teren Par-

ną w 11 rezerwatach przyrody (Błogie,

ku wznosi się w kierunku pd. i osiąga

czarny Ług, Gaik, jaksonek, jawora, Las

w Bąkowej Górze 282 m n.p.m. Spod

jabłoniowy, Lubiaszów, meszcze, Twar-

pokrywy czwartorzędowej miejscami

da, Wielopole i Niebieskie źródła) o łącz-

odsłaniają się (Bąkowa Góra, czantoria)

nej powierzchni 624 ha oraz w posta-

utwory mezozoiczne i kredowe: łupki,

ci użytków ekologicznych. Większość

iły, piaskowce, margle oraz piaski kwar-

to rezerwaty leśne, ale np. „Niebieskie

cowe (zawierają ponad 90% czystego

źródła” są najcenniejszym w środkowej

kwarcu, eksploatowane pod Smardze-

Polsce rezerwatem krajobrazowo-wod-

wicami dla hut szkła). obok leżą Groty

nym. koło Smardzewic znajduje się od

Nagórzyckie, wyjątkowa pozostałość po

1934 r. ośrodek hodowli Żubrów o pow.

wgłębnej eksploatacji miękkiego pia-

56 ha. Przebywa w nim stado około 20

skowca. Lasy Puszczy Pilickiej zajmują

żubrów z linii białowieskiej. Najcenniej-

69% pow. Parku; dominują bory sosno-

sze obiekty o znaczeniu historyczno-

we, suche i świeże oraz bory mieszane,

kulturowym reprezentuje w pierwszej

gł. sosnowo-dębowe, ponadto spotyka

kolejności położony w Sulejowie-Pod-

się lasy łęgowe, olsy, grądy (gł. dębowo-

klasztorzu zespół opactwa cystersów

grabowo-lipowe) i b. rzadkie dąbrowy;

(Xiii-XVi w.), ponadto w Smardzewicach

znaczną pow. (14%) stanowią wody.

kościół i klasztor z XViii w., w Skotni-

resztę terenu zajmują grunty orne, łąki

kach drewniany kościół także z XViii w.

(często podmokłe), torfowiska, murawy

oraz dwór (XVi-XVii w.), w Bąkowej Gó-

piaskowe i nawapienne. W bogatej flo-

rze kościół z XV w. i dworek z XViii w.

rze występuje szereg gat. chronionych,

oraz ruiny zamku w majkowicach z XVi

jak: wawrzynek wilczełyko, zimoziół pół-

w. Z zabytków techniki zachowały się

nocny, bluszcz, lilia złotogłów, storczyki,

w Sulejowie kamieniołomy wapienia

naparstnica zwyczajna, orlik pospolity,

i dawne piece wapienne „jan” i „Wiktor”

pełnik europejski, grzybienie białe, grą-

oraz młyny wodne. We wsiach możemy

żel żółty, widłaki. W awifaunie m.in.: bąk,

podziwiać charakterystyczne budow-

gągoł, gęś gęgawa, kaczki, kureczka na-

nictwo drewnianych domów z deko-

krapiana (kropiatka), sieweczka obroż-

racyjnymi gankami (Stobnica, Błogie),
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a przy drogach kapliczki. Najstarsze par-

w XiV w., pozostałe w XViii i XiX w. (np.

ki dworskie powstały jako przyzamko-

w Goleszach, Zajączkowie, Łęcznie, Dę-

we w majkowicach i Bąkowej Górze już

bowej Górze i Szarbsku).

informacje praktyczne
Port Jachtowy „Maruś”
bosman Marek Szturnoga
tel. 515 171 701; 501 702 133, tel. dom 044 723 13 20
(pełna obsługa żeglarzy, czarter jachtów,
rejsy po zalewie, doskonałe jedzenie)
„U Bosmana” Zbigniew Nowak
ul. Działkowa 90 Barkowice Mokre, 97-330 Sulejów;
tel. 0 601 26 83 67
(wypożyczalnia sprzętu pływackieg, pole biwakowe)
Port „Na Cyplu”
Barkowice Mokre; 97-330 Sulejów
tel. 0-693 437 978; 0-783 298 746
(tawerna, parking strzeżony, pole kempingowe
i namiotowe, wypożyczalnia sprzętu wodnego)
www.nacyplu.com.pl
Port Jacht Klubu „Elektron”
oraz Bełchatowska Wioska Żeglarska
bosman Mieczysław Szymczak
tel. 517 542 979; 500 147 130
e-mail: e-fly@wp.pl www.zarzecin.pl
(wypożyczalnia sprzętu pływackiego,
domki kempingowe i miejsca pod przyczepy kempingowe,
sezonowy bar, pole namiotowe, plaża, kąpielisko,
spokój pod sosnami, tylko szanty bez hip-hopu!)
Ośrodek Wypoczynkowy „Wodnik” T. Jakubowska
Bronisławów 10; 97-320 Wolbórz
tel. 0-44 616 45 74; 693 701 199
e-mail: bronislawow@onet.pl
www.wodnikbronislawow.pl
Porty jachtowe: „U Łysego” oraz „Latający Holender”
(pawilony murowane, domki kempingowe)
„Wierchy”
Piotrkowska 276; 90-457 Łódź
tel. 0-42 683 08 74; 0-696 848 867
e-mail: wierchy@o2.pl, www.wierchy.pl
(wypożyczalnia kajaków na spływy
po Pilicy, Warcie i Widawce)
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Borki”
Swolszewice Małe 46; 97-213 Smardzewice
tel. 0-44 724 38 37; 724 46 56; 724 03 67
e-mail: info@borki.pl, www.borki.pl
(pokoje całoroczne, domki kempingowe)
Kemping nr 125, kat.****
Swolszewice Małe-Borki, ul. Trzciniec 46
Port Borki Bosman Tomasz Jarzyński
tel. 601 344 351
(łódki żaglowe, kajaki, deski windsurfingowe,
łodzie wiosłowe i wędkarskie)
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nieBieSkie źródła są objęte ochroną od
1961 r. w ramach rezerwatu krajobrazowego o pow. 29 ha,
w tym 7 ha wód. Wywierzysko krasowe o obfitym wypływie krystalicznie czystej wody ze szczelin w wapieniach
jurajskich, położone na skraju Wzgórz opoczyńskich i Doliny Pilicy, znane od poł. XViii w. Niepowtarzalny koloryt
nadają źródłom promienie słoneczne, które odbijają się od
pulsującego, piaszczystego dna i powracają do naszych
oczu jako różne odcienie błękitu. Trzy wyspy, rozlewiska,
brzegi porośnięte bogatą roślinnością naturalną z gatunkami chronionymi oraz całoroczna ostoja ptactwa wodnego dopełniają całości tego niezwykłego na niżu polskim
zjawiska przyrodniczego, słusznie zaliczonego do obszarów szczególnie chronionych w ramach projektu unijnego „Natura 2000”.

Straszny.bałagan.pod.mostem.
kolejowym.w.2006.r.

toMaSzów Mazowiecki – powstał w 1788 r.
jak ośrodek produkcji hutniczej w dobrach hrabiego Tomasza ostrowskiego nad Wolbórką. Po szybkim wyczerpaniu
płytkich złóż ostrowscy postawili na rozwój produkcji włókienniczej, który odbywał się nieustannie przez cały XiX w.
Na początku XX w. powstały następne zakłady chemiczne,

Wyczyszczony.przepływ.w.2007.r.

metalurgiczne, drzewne i przemysłu rolniczego. oprócz
tradycyjnych gałęzi przemysłu miasto stara się wykorzystać swoje tereny turystyczno-rekreacyjne, rozbudowując bazę noclegową, zaplecze gastronomiczne i komunikację. klasycystyczny pałac ostrowskich z 1812 r.
pełni rolę placówki muzealnej; warto zobaczyć zabytkowe kościoły oraz obiekty przemysłowe z XiX i XX w.
W rejonie mostu drogowego przez Pilicę rozwinęło się
pod koniec XX w. zaplecze sportowo-turystyczne oSir-u
(duża hala sportowa, kręgielnia, kryty basen, przystań
wodna). „a może byśmy tak, jedyny, wpadli na dzień
do Tomaszowa? może tam jeszcze zmierzchem złotym ta sama cisza trwa wrześniowa...” śpiewała ewa
Demarczyk. Dzisiaj do Tomaszowa zapraszają kajakarze na ogólnopolski Spływ kajakowy „Pilica Zachwyca” .
(www.tomaszow-maz.pl)

„Pilica.zachwyca”.–.uczsstnicy.spływu
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wolBórka jest lewym dopływem Pilicy o dł. 48,8 km,
płynie przez Wzniesienia Łódzkie i równinę Piotrkowską. Dla
kajaków jedynek przy wysokiej wodzie dostępna nawet z Będkowa (30 km), ale praktycznie dopiero od Wolborza (18 km).
Uregulowane koryto posiada dużą liczbę jazów, zastawek
i progów, i choć to szlak łatwy, może być przy niższej wodzie
bardzo uciążliwy. Skansen rzeki Pilicy, zwany “muzeum bez
kapci”. otwarty w 2000 r.; jedyne w naszym kraju muzeum na
wolnym powietrzu poświęcone rzece. Zbiory gromadzone są
w 5 działach: młynarstwo wodne w dorzeczu Pilicy, wojenne
trofea Pilicy, oś rzeki Pilicy, pamiątki po dawnej Spale, wioślarstwo i szkutnictwo ludowe.

SPalSki Park krajoBrazowy
został utworzony w 1995 r. Stanowi

Liciążnej, Żądłowic i Smardzewic. Wy-

obszar o dobrze zachowanych cechach

różniono następujące zbiorowiska leś-

krajobrazu naturalnego z bogatym i róż-

ne: wikliny nadrzeczne, olsy, łęgi, olsy

norodnym światem roślinnym i zwierzę-

jesionowe, grądy, świetliste dąbrowy

cym. Park o pow. 12 875 ha wraz z otu-

oraz zajmujące największe powierzch-

liną (23 192 ha) zajmuje część równiny

nie zbiorowiska borowe, wśród których

Piotrkowskiej, równiny radomskiej oraz

dominują świeże bory sosnowe z drze-

Doliny Białobrzeskiej. Przeważają tere-

wostanami pochodzącymi z sadzenia.

ny leśne (57,4% pow.) przy znacznym

Duże zróżnicowanie środowiska przy-

udziale użytków rolnych (35,6% pow.).

rodniczego Parku umożliwia bytowa-

Na tle równinnego, mało lesistego kra-

nie różnorodnej i bogatej w gatunki

jobrazu Polski środkowej korzystnie wy-

flory. Występuje tu ponad 800 gat. ro-

różnia się malownicza dolina Pilicy z róż-

ślin naczyniowych, w tym 19 gat. ro-

norodnością krajobrazów związanych

ślin podlegających ochronie całkowi-

z rzeką i jej dopływami oraz przyległymi,

tej i 11 gat. objętych ochroną częścio-

zalesionymi terenami polodowcowych

wą (m.in. bluszcz pospolity, wawrzynek

wysoczyzn. Najciekawsze przyrodniczo

wilczełyko, widłaki, pluskwica europej-

lasy ze starymi drzewostanami Puszczy

ska, rosiczka okrągłolistna). różnorod-

Pilickiej (okazałe dęby, sosny i świerki)

ność warunków siedliskowych sprawia,

występują w okolicach Spały, konewki,

że obszar Parku cechuje bogactwo za-
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siedlających go gatunków zwierząt.

kultury materialnej to: romański koś-

Spośród 31 gat. ssaków 7 objętych jest

ciół pw. św. idziego, w inowłodzu, ze-

ochroną prawną (na uwagę zasługuje

spół kościelno-klasztorny w Studzian-

stanowisko łosia). Stwierdzono gnież-

nej-Poświętnem z XViii w., kościółek

dżenie się 139 gat. ptaków, w tym wie-

modrzewiowy w stylu zakopiańskim

le rzadkości ornitologicznych (bocian

w Spale z 1926 r. We wsiach (niektóre

czarny, tracz, nurogęś, remiz, kobuz oraz

założono już w XiV w.) często występu-

bardzo rzadki cietrzew). W Pilicy oraz jej

je zabytkowe budownictwo drewniane,

starorzeczach stwierdzono występowa-

w tym wiatraki, młyny i tartaki wodne

nie 28 gat. ryb i smoczkoustych, w tym

(Brzustów, Brudzewice). Zachował się

rzadki minóg strumieniowy. Ponad-

także folklor rejonu rawskiego i opo-

to odnotowano 9 gat. płazów i 5 gat.

czyńskiego (królowa Wola, Zakościele,

gadów. rejon konewki i inowłodza

rzeczyca). koło wsi anielin postawiono

jest ostoją wielu rzadkich w skali kra-

pomnik w miejscu śmierci majora hen-

ju gatunków owadów. Na terenie Par-

ryka Dobrzańskiego, słynnego „huba-

ku i otuliny znajduje się 5 rezerwatów

la”. W rzeczycy i Grotowicach znajdzie-

przyrody (jeleń, konewka, Sługocice,

my zabytkowe parki dworskie powstałe

Spała i Żądłowice). Ważniejsze zabytki

między XViii i XX w.

informacje praktyczne
Ośrodek Wypoczynkowy „Przystań”
kierownik Andrzej Ambroziak
ul.PCK2/4; 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 0-44 724 41 88; 724 26 21; 602 321 035
e-mail: amberlex@op.pl, www.przystan.tm.pl
(120 miejsc noclegowych sezonowych,
53 całoroczne, pokoje i domki z łazienkami i TV,
sala konferencyjna, usługi gastronomiczne,
wypożyczalnia sprzętu pływającego,
pole namiotowe, boiska, wypożyczalnia rowerów,
kąpielisko strzeżone). Organizuje spływy kajakowe (50
kajaków) z i do dowolnego miejsca na Pilicy (pełny
transport ludzi i sprzętu);
przyjmuje kolonie, obozy, zielone szkoły,
konferencje, festyny, wycieczki.
Skansen Rezki Pilicy
dyrektor Andrzej Kobalczyk
ul. A. Frycza-Modrzewskiego 9/11
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 0 44 723 00 03
www.skansenpilicyw.pl, e-mail: info@skansenpilicy.pl
(godz. otw.: od wt. do niedz. 10.00-18.00)
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SPała – miejscowość wypoczynkowa. W okolicznych
lasach od dawna odbywały się wielkie polowania, w których
uczestniczyli królowie i rosyjscy carowie. car aleksander iii tak
upodobał sobie te tereny, że w 1884 r. powstała tu jego myśliwska rezydencja. Do naszych czasów dotrwały zabytki o ciekawej architekturze: drewniany kościółek z 1923 r., murowana

Teofilów.–.pomost.kajakowy

wieża ciśnień, most żelbetonowy na rzece Pilicy, resztki pałacu
z parkiem w stylu angielskim z okazami egzotycznych drzew,
dawne hotele, muzeum Dom Pamięci Walki i męczeństwa
Leśników i Drzewiarzy. Symbolem Spały jest odlany w brązie
naturalnej wielkości posąg żubra, przywieziony z Białowieży
w 1928 r. i ustawiony w parku w centralnym punkcie osady.
obecnie Spała znana jest dzięki centralnemu ośrodkowi Sportu i Przygotowań olimpijskich. (www.spala.pl)

Uczestnicy.spływu.kajakowego.
samorządów.terytorialnych,..
wrzesień.2006.r.

inowłódz – kamienista przeprawa za mostem drogowym i wygodne lądowanie na slipie obok wypożyczalni kajaków i sezonowego baru piwnego. Na wyniosłej skarpie lewego brzegu doliny Pilicy stoi murowany kościół obronny pw.
św. idziego, wybudowany w 1086 r. w stylu romańskim przez
króla Władysława hermana. Z wysokiej wieży roztacza się rozległy widok na dolinę Pilicy. Pierwotna osada targowa przy
przeprawie przez rzekę, następnie komora celna, od 1350 r.
miasto. Zamek króla kazimierza iii Wielkiego, obecnie w ruinie.
kościół parafialny pw. św. michała archanioła z 1520 r. z cudownym obrazem matki Boskiej Bolesnej. (www.inowłodz.pl)

informacje praktyczne
Bar „Przystań”; Teofilów 2; tel. 501 324 059
(wypożyczanie i transport kajaków, usługi
gastronomiczne, parking dla samochodów obok
drogi krajowej nr 48, pokoje do wynajęcia;
czynne 24.06-5.09)
Wypożyczalnia kajaków „Tama”
Barbara Kowalska
ul. Łąkowa 10; 97-215 Inowłódz
tel. 601-268-670
(turystyka kajakowa na rzece Pilicy)
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WóLka kULiGoWSka –
GoSTomia

doManiewice – najlepszy na dolnej Pilicy ośrodek kajakowy. Właściciel mirosław kowalski organizuje spływy kajakowe. aktualnie dysponuje całorocznymi noclegami
w pokojach z wygodami i pełną gastronomią, polem namiotowym, boiskami do gier zespołowych, paintballem, miejscami do grillowania, parkingiem samochodowym, wypoży-

M..Kowalski.„ante.portas”

czalnią sprzętu turystycznego. organizuje imprezy okolicznościowe i plenerowe. ośrodek dysponuje wewnętrznym
zbiornikiem wodnym do bezpiecznej nauki kajakarstwa.
(www.naszapilica.pl)

nowe MiaSto – prawa miejskie i obecną nazwę
otrzymało w 1400 r. W poł. XViii w. Granowscy wybudowali pałac w stylu późnego baroku, otoczony parkiem zbie-

Domaniewice.–.prom

gającym tarasowato z wysokiej skarpy nad brzeg Pilicy. Ze
skarpy roztacza się wspaniały widok na dolinę Pilicy i stawy
w Borowcu. Z zabytków Nowe miasto posiada kościół parafialny pw. opieki matki Bożej z 1815 r., barokowy zespół
klasztoru kapucynów z lat 1762-1786, kościół św. kazimierza i klasztor z obrazami f. Smuglewicza i Sz. czechowicza.
W muzeum regionalnym znajdują się zbiory historyczne, etnograficzne i archeologiczne. W Nowym mieście jedyne do-

Miejsce.lądowania.„mokre”

godne do opuszczenia kajaka miejsce znajdziemy na lewym
brzegu 500 m przed mostem drogi do Drzewicy. Doskonały
zjazd nad brzeg Pilicy znajduje się także z drugiej strony rzeki
przed mostem, ale wysoki brzeg i linia nurtu uniemożliwiają
lądowanie. W centrum Nowego miasta rozpoczyna się niebieski szlak pieszy, który doliną Pilicy biegnie do Białobrzegów. (www.nowemiasto.pl)
Miejsce.lądowania.„suche”

drzewiczka – posiada dł. 81,3 km. Wypływa na Garbie Gielniowskim koło ruskiego Brodu, płynie przez Wzgórza opoczyńskie, równinę radomską i Dolinę Białobrzeską,
uchodzi do Pilicy pod Nowym miastem. Warto ją odwiedzić
ze względu na zachowanie w stanie bliskim naturalnego,
choć dla mniej wprawnych kajakarzy spływ tą rzeką nie będzie łatwy. Drzewiczka dostępna jest już od opoczna (54 km
od ujścia), a były próby pokonania jej nawet od morzywołu
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(74 km). Zwykle jednak pływa się na trasie Drzewica – Nowe
miasto nad Pilicą (31 km). Wprawni kajakarze na jedynkach
mogą tę trasę pokonać w ciągu jednego dnia. W Drzewicy
znajduje się sztuczny tor do uprawiania kajakarstwa górskiego, na którym rozgrywane są zawody rangi mistrzowskiej.
firma PoLyak Zbigniewa Tyki produkuje kajaki i wyposażenie (tel. 0-48 375 66 77; 602 614 347).

informacje praktyczne
Agroturystyka „Safari”
Mirosław Kowalski
Domaniewice
tel. 048 674 23 25; 696 118 424
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GoSTomia – PrZyBySZeW

GoStoMia leży nad Lubianką, której wody w ujściowym
odcinku zasilają szereg stawów o pow. ponad 130 ha. Stąd
pochodził anzelm Gostomski, wojewoda rawski, który wydał
w poł. XVi w. pierwsze w Polsce dzieło o rolnictwie pt. „Gospodarstwo”. Zniszczony przez PGr dwór wraz ze stawami
wykupili Barbara i Lech Staniszewscy, wyremontowali i dziś

Gostomia.–.dwór

gospodarzą na wzór swego wielkiego poprzednika. można
u nich kupić ryby świeże i wędzone, jak również wynająć pokoje. (www.nowemiasto.pl)
Przed toMczycaMi na wysokiej skarpie lewego brzegu
Pilicy znajdujemy malowniczo położony rezerwat krajobrazowo-leśny o pow. 58 ha, utworzony w 1968 r. w celu ochrony starego boru sosnowego z domieszką innych gatunków

Kajaki.nad.Pilicą

drzew. Na skraju lasu przed mostem do Grzmiącej powstał na
pocz. XiX w. murowany dwór w stylu klasycystycznym, obecnie Dom Pomocy Społecznej. Po drugiej stronie rzeki za rozsypującym się drewnianym mostem działa w lecie bar „Słonko” z dyskotekami. Lądowanie na plaży dogodne.
PrzyBySzew i okolica słyną od 500 lat z uprawy warzyw, głównie ogórków i cebuli. miasto w latach 1396-1870,

Górki.–.brzeg.Pilicy

razem z Wyśmierzycami i osuchowem należało do klasztoru
benedyktynów płockich. Pod zakrystią kościoła parafialnego
z XViii w. spoczywa generał józef antoni madaliński, bohater
powstania kościuszkowskiego, zmarły w 1804 r. w pobliskim
majątku Borowe.(www.promna.pl)

Przybyszew..–.miejsce.biwakowe.
koło.mostu

Osuchów.–.plaża
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PrZyBySZeW
PRZYBYSZEW – BiaŁa
BIAŁA Góra
GÓRA

BiałoBrzeGi
BIAŁOBRZEGI – miasto
miasto powiatowe,
powiatowe, położone na pograniczu
DolinyBiałobrzeskiej
Białobrzeskiej
i równiny
radomskiej.
okograniczu Doliny
i Równiny
Radomskiej.
Okoliczne
liczne
są pozostałością
po dawnej
Stromeckiej.
lasy sąlasy
pozostałością
po dawnej
PuszczyPuszczy
Stromeckiej.
Była tu
Była
tuod
znana
odprzeprawa
dawna przeprawa
przez
rzekę.
miastolokowazostaznana
dawna
przez rzekę.
Miasto
zostało
ło
w 1540 r. przywilejem
w Wilnie
nelokowane
w 1540 r. przywilejem
wydanym wydanym
w Wilnie przez
królaprzez
Zygkróla
i Starego.
kościół
parafialny
św. TrójmuntaZygmunta
I Starego. Kościół
parafi
alny pw.
św. Trójcypw.
zbudowany

Białobrzegi..–.plaża.miejska
Białobrzegi – plaża miejska

cy
zbudowany
w latach
1932-1957
wedługSzyllera,
projektuposiada
Stefaw latach
1932-1957
według
projektu Stefana
na
Szyllera,z poprzednich
posiada elementy
z poprzednich
świątyń: baroelementy
świątyń:
barokową chrzcielnicę,
XVIkową
chrzcielnicę,
obraz
matki
Boskiej,
rzeźby
wieczny
obraz MatkiXVi-wieczny
Boskiej, rzeźby
i obrazy
z XVII
i XVIII w.
Nieibieski
obrazy
z XVii
i XViii
w. Niebieski
szlak
pieszy łączy
Białobrzegi
szlak
pieszy
łączy
Białobrzegi
z Nowym
Miastem,
a zieloznyNowym
miastem,
a zielony
– z okolicami
Warki.
Planowa– z okolicami
Warki.
Planowane
jest powołanie
Parku
Krajone
jest powołanie
ParkuPrzed
krajobrazowego
Doliny
Pilicy. Przed
brazowego
Doliny Pilicy.
przedwojennym
żelbetonowym
przedwojennym
żelbetonowym
mostem się
na siedziba
prawymWOPR
brzemostem na prawym
brzegu rzeki znajduje

Most i plaża w Biejkowie

gu
rzeki stanicy
znajduje
się siedziba
WoPr zatoce
i dawnej
stanicy wodi dawnej
wodnej.
W niewielkiej
starorzecza
Pilicy

Most.i.plaża.w.Biejkowie

nej.
W niewielkiej
zatoce
starorzecza
znajdujemy
najznajdujemy
najlepsze
miejsce
do wyjściaPilicy
z kajaka
(slip i drewnialepsze
miejsce
wyjścia z kajaka
i drewniany
ny pomost).
Na do
ogrodzonym
terenie(slip
można
postawićpomost).
namioty.
Na
ogrodzonym
można
namioty.
Niedaleko
stąd doterenie
centrum
miasta,postawić
słynącego
dobrymNiedawyżyleko
stądwdo
centrum
miasta,
słynącegooraz
dobrym
wyżywiewieniem
licznych
barach
i restauracjach
pysznymi
lodaniem
w licznychlodziarni.
barach i restauracjach
oraznapysznymi
mi z miejscowej
Za mostem także
prawym lodami
brzegu
zpiaszczysta,
miejscowejatrakcyjna
lodziarni. iZa
mostemlatem
takżeplaża
na prawym
brzegu
strzeżona
z kąpieliskiem.
piaszczysta,
atrakcyjna i strzeżona latem plaża z kąpieliskiem.
(www.białobrzegi.pl)
(www.białobrzegi.pl)

Informacje praktyczne

WYPOŻYCZALNIA KAJAKÓW
ul. Krakowska (przy kąpielisku),
26-800 Białobrzegi
tel. 507 190 960, www.kajaczek.pl
organizacja spływów, transport
sprzętu i ludzi, catering
„Emaus” Ośrodek KonferencyjnoSzkoleniowy Diecezji Radomskiej
Turno - Brzeźce k/Białobrzegów,
26 - 800 Białobrzegi
tel. 794 303 494,
tel. 695 773 916
e-mail: biuro@emausturno.pl
www.emausturno.pl

„Pensjonat
agroturystyczny Korzeń”
Beata Machalska-Jankowska
26-811 Wyśmierzyce, Korzeń 10
tel. 510 033 868; tel. 22 675 03 86
e-mail: pensjonat@korzen.com.pl
www.korzen.com.pl
noclegi, pobyty integracyjne,
szkoleniowe, spływy kajakowe,
warsztaty rozwoju osobistego.
WOPR Białobrzegi –
wypożyczalnia kajaków
tel. 691 287 671

informacje praktyczne
Ranczo Pod Gajem
Podgaje 7A, 26-804 Stromiec
„Olszynka” Sp. z o.o. Powiatowy
WOPR+48
Białobrzegi
Grzegorz
500 288 147,
+48 509Kawecki
710 787
Ośrodek Wypoczynkowy
tel. 691 287 671
ranczo@ranczopodgajem.pl
Turno - Brzeźce k/Białobrzegów
(wypożycza kajaki)
www.ranczopodgajem.pl
tel.: 609 512 021
Gospodarstwo Agroturystyczne,
e-mail: promocja2@
Stadnina Koni,
bialobrzegipowiat.pl „Emaus” Ośrodek KonferencyjnoDiecezjiplenerowych
Radomskiej
organizacja imprez
ośrodek sezonowy, noclegi, Szkoleniowy
R. Walerowicz, tel.
695 773
916
i integracyjnych,
biesiad
i ognisk
organizacja spływów, imprez ks.
(organizuje
noclegi)
dla grupzapewnia
zorganizowanych
integracyjnych, kuligów
itp. spływy kajakowe,
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warka
WARKA powstała do obrony skrzyżowania szlaku
wodnego Pilicy z przeprawą lądową (warować, czyli bronić przejęcia). Prawa miejskie przed 1321 r., w XV w. była
już jednym z najznaczniejszych miast mazowsza,
Mazowsza, w którym m.in. „warzono” piwo na dwór książęcy. W XVi
XVI w. rozkwitło ogrodnictwo, uprawiano winorośl. Wyroby rzemio-

Pilica.pod.Białą.Górką
Pilica pod Białą Górką

sła i płody rolne ładowano na tratwy i galary, i spławiano
Pilicą do Warszawy, Torunia i Gdańska. W 1656 r. hetman
koronny S. czarnecki
Czarnecki nieopodal miasta odniósł znaczące zwycięstwo w bitwie ze Szwedami, pokonując z wojskiem polskim wpław Pilicę. W 1863 r. zostali rozstrzelani na błoniach nad Pilicą dowódcy oddziału powstania
styczniowego – podpułkownik Władysław kononowicz
Kononowicz
(były dowódca wojsk rosyjskich na kaukazie)
Kaukazie) oraz jego

Miejsce.wodowania.kajaków.w.Warce
Miejsce wodowania kajaków w Warce

dwaj adiutanci (kapitan edmund
Edmund Nałęcz- Sadowski i podoficer feliks
Feliks Łabędzki); na miejscu egzekucji w 1927 r. usypano niewielki kopiec ziemny. koniec
Koniec iiII wojny światowej
to czas krwawych zmagań z Niemcami o tzw. przyczółek
warecko-magnuszewski na Wiśle. W sierpniu 1944 r. lotnicy iI Pułku Lotnictwa myśliwskiego
Myśliwskiego „Warszawa” odbyli nad
Warką pierwsze loty bojowe. W dawnym zespole klasztoru
franciszkanów z lat 1652-1746 znajdują się prochy książąt

Pomnik.Lotników.w.Warce
Pomnik Lotników w Warce

mazowieckich. Pamięci lotników poświęcono dwa pomniki i tablicę ścienną. Na cmentarzu parafialnym znajduje się
grobowiec podchorążego Piotra Wysockiego ze słynną dewizą „ Wszystko dla ojczyzny,
Ojczyzny, nic dla mnie”. W dzielnicy Winiary w domu rodzinnym Pułaskich znajduje się muzeum
historyczno-biograficzne kazimierza
Kazimierza Pułaskiego. obok
Obok
dworu stoi jego monumentalny pomnik. Budynek otacza
park krajobrazowy z połowy XViii
XVIII w. Zielony szlak pieszy

Pomnik.Kazimierza.Pułaskiego
Pomnik Kazimierza Pułaskiego

doprowadzi do czerska
Czerska i Góry kalwarii.
Kalwarii. (www.warka.pl)

Hangar.kajakowy.PTTK.Warka
Hangar kajakowy PTTK Warka
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Informacje praktyczne
Lokalna Organizacja Turystyczna ”Warkocz Pilicy”
ul. Wójtowska 1, 05-660 Warka
www.warkoczpilicy.pl
Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce
ul. Pułaskiego 24, 05-660 Warka

informacje
praktyczne
tel. 48 667 22 67

fax 48 667 22 67 wew. 26
e-mail: „Sielanka”
sekretariat@muzeumpulaski.pl
Farma
, ul. Łąkowa 1; 05-660Warka
www.muzeumpulaski.pl
tel.
0- 48 667 89 07, e-mail: equisport@sielanka.pl
(wielofunkcyjny kompleks, w skład którego wchodzi nowoczesny
Zwiedzanie
Browaru
w Warcezaplecze rekreacyjne
hotel,
centrum
konferencyjne,
Grupa
S.A. Browar woraz
Warce
(100
haŻywiec
łąk i lasów),kemping
ośrodek sportów konnych)
ul. Gośniewska 65, 05-660 Warka
tel. 48 666im.
12 66
Muzeum
Kazimierza Pułaskiego
e-mail:
matylda.regulska@grupazywiec.pl
ul.
K. Pułaskiego
24; 05-660 Warka
(Zwiedzanie
tylko wwt.
grupach
tel.
0-48 667browaru
24 41, (czynne
- ndz.zorganizowanych)
w godz. 9.00-17.00)
e-mail: muzeum@ewarka.pl, www.muzeum.ewarka.pl
Kemping Sielanka nad Pilicą (Muzeum Karawaningu)
ul. Nowy Zjazd 6,Kajaków
05-660 Warka
Wypożyczalnia
„Ster” Witold Batte
tel: 503
660 127 Mostowa 30, tel. 601 418 860,
Baza
Kajakowa,ul.
e-mail: kemping@kemping-nad-pilica.pl
kajaki@onet.pl, www.stero.pl, (20 kajaków dwuosobowych,
5www.kemping-nad-pilica.pl
jedynek, transport, możliwość noclegu)
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Estancia Biała Góra nad Pilicą
tel. 502 702 100 (imprezy)
tel. 501 612 602 (wypożyczalnia kajaków)
karolina.turska@estancia.pl
lukasz.fiszlak@estancia.pl
www.estancia.pl
Letni Ośrodek Wypoczynkowy z domkami i dwupoziomową rotundą
z tarasem (kuchnia polska i grill). Wypożyczalnia kajaków, rowerów,
ścianka wspinaczkowa, plac zabaw, strzelnica ASG, mini golf, siatkówka,
koszykówka, bocce, skimboard, spływy kajakowe, pikniki, zielone
szkoły, obozy, weekendy z przygoda, imprezy okolicznościowe.
Hotel Sielanka nad Pilicą
ul. Łąkowa 1, 05-660 Warka
tel.: 48 666 16 00; fax: 48 666 16 66;
e-mail: hotel@sielanka.pl
www.sielanka.pl
hotel, centrum konferencyjne, zaplecze rekreacyjne, ośrodek sportów
konnych.
Wypożyczalnia kajaków „STER” – Witold Batte
adres: 05-660 Warka, Plaża 1
tel. 601 418 860, 48 667 22 81,
e-mail:kajaki@onet.pl, Skype: sterwarka
www.stero.pl
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mNiSZeW– Góra kaLWaria

Góra kalwaria – osada handlowa przy przeprawie przez Wisłę była notowana już w 1252 r. Dziwny
wschód słońca nad wsią Góra pewnego poranka w 1668 r.
na zawsze zaważył na jej losach. Dwa lata później otrzymuje prawa miejskie jako Nowe jeruzalem. Biskup Stanisław
Wierzbowski tworzy w nim jedyne w Polsce założenie ur-

Ostrołęka.–.plaża

banistyczne, którego podstawą przestrzenną jest łaciński
krzyż. Powstaje miejska kalwaria złożona z 35 kaplic, 6 kościołów i 5 klasztorów. Po rozbiorach w mieście zaczęła się
osiedlać ludność żydowska. W 1859 r. swój dwór zakłada tu
cadyk chasydzki z rodu alterów, zapoczątkowując powstanie jednego z najbardziej znanych ośrodków chasydyzmu
w Polsce, do którego odbywały się pielgrzymki. opodal
w czersku znajdują się zakonserwowane ruiny gotyckiego

Ośrodek.„Brzanka”..Przystań.wodna

zamku książąt mazowieckich z końca XiV w., popularny cel
licznych wycieczek warszawiaków. (www.gorakalwaria.pl)

Góra.Kalwaria.–.port.śródlądowy

informacje praktyczne
Ośrodek Wypoczynkowy „Brzanka”
Al. Wyzwolenia 1; 05-530 Góra Kalwaria
tel. 0-22 789 67 83; 0-501 772 625
www.brzanka.waw.pl
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WojeWóDZTWo
WOJEWÓDZTWO
maZoWieckie
MAZOWIECKIE

Urząd Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego
w Warszawie
ul..Jagiellońska.26.
ul. Jagiellońska 26.
03-719.Warszawa
03-719 Warszawa
tel.:.+.48.22.597-91-00.
tel.: + 48 22 597-91-00
fax..+.48.22.597.92-90
fax. + 48 22 597 92-90
e-mail:.
e-mail:.
urzad_marszalkowski@mazovia.pl
www.mazovia.pl.
www.mazovia.pl
www.turystyka.mazovia.pl
www.mazowsze.travel

MazowSze
MAZOWSZE – region nad środkową Wisłą i Bugiem, melanż
nizinnych krajobrazów, pełnych wspaniałych skarbów przyrody
i ciekawych zabytków architektury oraz leżącej w sercu krainy
stolicy Polski – Warszawy. centralne
Centralne położenie i stołeczna funkcja
Warszawy stanowi o wyjątkowym znaczeniu mazowsza
Mazowsza w skali całego kraju. Ten najlepiej rozwinięty region Polski łączy z innymi regionami naszego kraju oraz państwami ościennymi rozbudowana sieć drogowa i kolejowa. W Warszawie mieści się także nasz najważniejszy port lotniczy im. fryderyka
Fryderyka chopina,
Chopina, który
obsługuje ponad 80 proc. przylatujących do Polski pasażerów.
mazowsze
Mazowsze to region bogaty w tradycje, zajmujący silne i trwałe
miejsce w kulturze ogólnopolskiej. ciechanów,
Ciechanów, ostrołęka,
Ostrołęka, Płock,
radom
Radom i Siedlce uzupełniają historyczną sieć głównych miast maMazowsza. Na terenie województwa mazowieckiego każdy amator
wodnych przygód znajdzie coś dla siebie – od wciąż dziewiczej
Wisły, gdzie łatwiej spotkać bobra niż człowieka, po tętniące żeglarskim życiem przystanie Zalewu Zegrzyńskiego. kręgosłupem
Kręgosłupem
mazowsza
Mazowsza jest dolina Wisły. ku
Ku największej z polskich rzek toczą
swe wody liczne dopływy od południa: radomka,
Radomka, Pilica, jeziorJeziorka i Bzura, od północy Narew, Bug i Świder. Narew zbiera wody
rzek przecinających atrakcyjne przyrodniczo rejony Puszczy Zielonej, w tym popularnej wśród kajakarzy omulwi.
Omulwi. Do Bugu wpada od południa Liwiec, nad którego leniwym nurtem leżą najpopularniejsze mazowieckie letniska. W granicach mazowsza
Mazowsza leży
też fragment Pojezierza Gostynińsko-Włocławskiego, którego
krajobraz żywo przypomina tereny typowe dla północnej Polski. Doliny mazowieckich rzek są bardzo atrakcyjne pod względem przyrodniczym. Zachowały one duży stopień naturalności
i są prawdziwie dzikimi oazami w krajobrazie mazowsza.
Mazowsza. Nieuregulowane, meandrujące koryta potrafią
potrafią zmieniać swój bieg po
każdym przyborze wód. Typowa roślinność nadbrzeżna wielogatunkowe – lasy łęgowe – ze względu na swoje bogactwo przyrównywana bywa do dżungli. Dla krajobrazu mazowsza
Mazowsza charakterystyczne są także wysokie skarpy dolin rzecznych, z krawędzi
których roztaczają się rozległe i malownicze widoki. Do najpiękniejszych należą panoramy doliny Wisły w pobliżu Góry kalwarii
Kalwarii
i koło Zakroczymia.
Zapraszamy – poznaj i pokochaj maZoWSZe
MAZOWSZE – jest tego warte!
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WojeWóDZTWo ŁóDZkie

województwo łódzkie – położone w centrum
Polski jest atrakcyjne pod względem przyrodniczym, kulturowym oraz rekreacyjnym. atuty regionu to zróżnicowanie krajobrazu, bogata historia, zabytkowe miasta oraz różnorodne
możliwości aktywnego wypoczynku. Najpiękniejsze walory
przyrodnicze regionu udostępnione są dla turystów na terenie 7 parków krajobrazowych: Bolimowskiego, Wzniesień
Łódzkich, Spalskiego, Sulejowskiego, Przedborskiego, międzyrzecza, Warty i Widawki oraz Załęczańskiego. Urozmaiceniem
tych obszarów są doliny rzek Warty i Pilicy oraz ich dopływów.
rzeki te wraz z utworzonymi na nich sztucznymi zbiornikami wodnymi (jeziorsko i Zalew Sulejowski) przyciągają miłośników żeglarstwa, kajakarstwa i windsurfingu. Ze względu na
odpowiednią infrastrukturę turystyczną obszary te stanowią
główną bazę wypoczynku i rekreacji w regionie. Dzięki wytyczonym szlakom pieszym, rowerowym, konnym i wodnym turysta ma możliwość dotarcia do najpiękniejszych zabytków,
najcenniejszych rezerwatów i miejsc historycznych. miłośnicy
turystyki kulturowej znajdą tu zabytki sięgające Xi wieku. Najcenniejsze obiekty architektury świeckiej to gotyckie i renesansowe budowle. Należą do nich m.in. zamki w: Łęczycy, Uniejowie, oporowie, ruiny zamku książąt mazowieckich w rawie
mazowieckiej, fragmenty obwarowań miejskich w Wieluniu.
Najstarszymi zabytkami są obiekty sakralne i klasztory począwszy od epoki romańskiej, gotyckiej po barok, czego przykładem jest kolegiata w Tumie, kościół pw. św. idziego w inowłodzu czy zespół klasztorny opactwa cystersów w Sulejowie.
charakterystyczne dla naszego regionu są również unikalne
zespoły rezydencjonalne – pałace i zespoły dworsko-parkowe
w: Nieborowie, arkadii, Skierniewicach, Walewicach, Poddębicach, ożarowie. Wizytówką regionu jest Łódź wraz z po fabrykancką architekturą i zabytkami techniki. Stolica województwa
staje się coraz bardziej popularnym centrum kultury, rozrywki
oraz zakupów. atrakcje województwa łódzkiego i ich różnorodność stanowią ofertę dla osób o szerokich zainteresowaniach kulturowych i przyrodniczych, a przede wszystkim dla
miłośników aktywnego spędzania czasu wolnego na rowerze,
w siodle, w kajaku i na nartach.

Urząd Marszałkowski
w Łodzi
Departament.Kultury.Fizycznej,.
Sportu.i.Turystyki
al..Piłsudskiego.8.
90-051.Łódź
tel.:.+.48.42.291.98.00.
fax.:.+.48.42.291.98.02
www.lodzkie.pl
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PoWiaT raDomSZcZańSki

Starostwo Powiatowe
w Radomsku
ul..Leszka.Czarnego.22.
97-500.Radomsko
e-mail:..
starostwo@powiat.radomszczanski.pl
www.powiat.radomszczanski.pl
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Powiat radoMSzczańSki – położony jest w południowej części województwa łódzkiego. Zajmuje pow. 1 400 km
i liczy 119 tys. mieszkańców. obejmuje 3 miasta: radomsko,
Przedbórz i kamieńsk oraz 11 gmin wiejskich: Dobryszyce, Gidle, Gomunice, kobiele Wielkie, kodrąb, Lgota Wielka,Ładzice, masłowice, radomsko, Wielgomłyny i Żytno. Powiat ma korzystne
położenie komunikacyjne, gdyż przebiega tędy trasa szybkiego
ruchu Warszawa – katowice oraz linia kolejowa z Warszawy do
Wiednia. Dużą atrakcję powiatu stanowi urozmaicony krajobraz.
W Przedborskim Parku krajobrazowym znajdują się rezerwaty:
„Bukowa Góra”, „murawy Dobromierskie”, „Piskorzeniec”, „czarna
rózga” i „oleszno”, a na terenie powiatu trzy dalsze: „jasień”, „Dębowiec” oraz „rezerwat cisów”. Turystyczno-rekreacyjny charakter terenu podkreślają także liczne kompleksy leśne, rzeki Pilica
i Warta, ciekawe zabytki, ośrodki agroturystyczne i sportowe.
Turyści mogą wybrać się na następujące szlaki: zielony (rączkiWojciechów) czarny (mrowina-Bukowa-Góra-Biały Brzeg), czerwony (Szlak Przedborskiego Parku krajobrazowego), niebieski
(Szlak królewskich Łowów kazimierza Wielkiego) żółty (Szlak Pasma Przedborsko-małogoskiego) i szlak doliny Pilicy. Przez powiat przebiega trasa spływu kajakowego rzeką Pilicą (maluszyn-ciemiętniki-Bobrowniki-krzętów-Biały-Brzeg-Przedbórz), ścieżka
edukacyjno-ekologiczna (Żytno-ewina), ścieżka przyrodniczo-historyczna w Przedborzu oraz trasa narciarska na Górze kamieńsk.
W powiecie radomszczańskim widoczne jest zamiłowanie do tradycji ludowej. Przydrożne kapliczki, chaty kryte słomą czy studnie
z żurawiem to miejsca, w których historia lokalnej cywilizacji przeplata się z urokami krajobrazu, a usytuowanie wielu z nich wśród
zakoli Warty i Pilicy, na wzgórzach i w dolinach, gwarantuje niezapomniane przeżycia wszystkim tym, którzy pragną oderwać się
od miejskiego zgiełku i wypocząć na łonie natury.

PoWiaT TomaSZoWSki

Powiat toMaSzowSki – to piękny, malowniczy
obszar położony wśród lasów Puszczy Pilickiej w dolinach
rzek Pilicy i Wolbórki. charakteryzuje się największą lesistością
w woj. łódzkim. Zajmuje pow. 1026 km i liczy 121 tys. mieszkańców. Na terenie powiatu znajduje się wiele niezwykłych
miejsc. oprócz ciekawych krajobrazów, jakie tworzy rzeka
Pilica i jej dolina, warte zobaczenia są: rezerwat „Niebieskie
źródła”, ośrodek hodowli Żubrów w Smardzewicach, Groty
Nagórzyckie, Skansen rzeki Pilicy (muzeum „bez kapci”), Spała z ośrodkiem Przygotowań olimpijskich, pomnikiem żubra,
modrzewiowym kościółkiem i jarmarkiem staroci, romański
kościół św. idziego z Xi w. i ruiny zamku kazimierza Wielkiego
w inowłodzu, bunkry z ii wojny światowej w konewce i jeleniu, Pałac ostrowskich w Ujeździe i letni w Tomaszowie mazowieckim (muzeum), a także Zalew Sulejowski, okolony lasami
(raj dla żeglarzy i grzybiarzy). Niezapomnianych wrażeń może
dostarczyć spływ kajakowy po „dzikiej” Pilicy i piesza lub rowerowa wycieczka licznymi szlakami i ścieżkami rowerowymi. Posiadamy rozwiniętą bazę noclegowo-gastronomiczną w standardach dla osób bardzo wymagających, jak również uczniów
i studentów. Przyjeżdżający do naszego Powiatu mogą liczyć
na świetną zabawę i mile spędzony czas w pubach, restauracjach i hotelach.

Herb Powiatu
Tomaszowskiego

Starostwo Powiatowe
w Tomaszowie
Mazowieckim
97-200.Tomaszów.Mazowiecki
tel.:.0-44.724-84-98;.726-03-78
e-mail:..
promocja@powiat-tomaszowski.pl
www.powiat-tomaszowski.pl

Serdecznie zapraszamy
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PoWiaT PioTrkoWSki

Starostwo Powiatowe
w Piotrkowie
Trybunalskim
Al..3.Maja.33..
97-300.Piotrków.Trybunalski
tel.:.0-44.732.31.00/01.
fax.0-44.732.31.03
e-mail:..
starosta@powiat-piotrkowski.pl
www.powiat-piotrkowski.pl
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Powiat PiotrkowSki – położony jest w południowo-wschodniej części województwa łódzkiego. W jego skład
wchodzi 11 gmin: miasto i gmina Sulejów oraz gminy wiejskie: aleksandrów, czarnocin, Gorzkowice, Grabica, Łęki Szlacheckie, moszczenica, ręczno, rozprza, Wola krzysztoporska
i Wolbórz. Ziemia Piotrkowska ma do zaoferowania liczne
atrakcje turystyczno-przyrodnicze. rozległe parki krajobrazowe: Sulejowski i Przedborski, liczne rezerwaty przyrody,
malownicze doliny rzek: Pilicy, czarnej malenieckiej i Luciąży, sztuczne zbiorniki wodne: cieszanowicki i Sulejowski zachęcają do przyjazdu każdego, kto lubi wypoczywać na łonie natury. Na szczególną uwagę zasługuje dolina rzeki Pilicy,
która przebiega przez gminy aleksandrów, ręczno oraz Sulejów i stwarza dogodne warunki do wypoczynku, wędkowania
oraz turystyki pieszej, rowerowej i wodnej (windsurfing, żeglarstwo, kajakarstwo). Na terenie międzyrzecza Pilicy i czarnej malenieckiej znajdują się 2 rezerwaty: leśno-florystyczny
„jaksonek” i leśno-krajobrazowy „Diabla Góra” oraz na terenie
gminy ręczno rezerwaty przyrody „Wielopole” z 140-letnimi
dębami i „jawora” – jedno z największych w Polsce centralnej zbiorowisk gatunków roślin chronionych w nadpilicznych
starorzeczach (parzydło leśne, storczyk plamisty itp.). Godne uwagi są również pomniki przyrody: w reczkowie (aleja),
Skotnikach (lipy drobnolistne), Pile i koło Dąbrowy nad czarną
(dęby) oraz w pobliżu Taraski (głaz narzutowy). amatorzy wędrówek mogą skorzystać ze znakowanych szlaków turystycznych. jednym z najpiękniejszych nizinnych szlaków turystycznych jest pieszy szlak niebieski nazwany „Szlakiem rzeki Pilicy”
(121 km), biegnący z Piotrkowa przez Barkowice – Bronisławów-Smardzewice-Sulejów-Szarbsko-Przedbórz do krzętowa.
W przepiękne krajobrazy wpisane są cenne zabytki architektury: opactwo cystersów w Sulejowie, należące do najstarszych
osad nad Pilicą, XViii-wieczny dworek małachowskich w Bąkowej Górze, ruiny XiV-wiecznego zamku obronnego w majkowicach oraz różnorodne obiekty architektury drewnianej.
To właśnie w tych miejscach ukryta jest historia regionu, którą
warto poznać i która na pewno zadziwi.

PoWiaT oPocZyńSki

Powiat oPoczyńSki – leży w południowo-wschodniej części woj. łódzkiego, na terenie równiny radomskiej
i Wzgórz opoczyńskich. obejmuje obszar 1 039 km. ogólna
liczba ludności to ok. 80 tys. osób. Powiat składa się z ośmiu
gmin: Białaczów, Drzewica, mniszków, opoczno, Poświętne,
Paradyż, Sławno, Żarnów. centralne położenie powiatu w kraju jest jednym z podstawowych jego atutów również w zakresie rozwoju turystyki. To malowniczy region na styku prastarej
Puszczy Pilickiej i Puszczy Świętokrzyskiej, poprzecinany dolinami rzek: Pilicy, Wąglanki, Drzewiczki i czarnej. Znajdują się tu
zbiorniki wodne w miedznej murowanej i Drzewicy oraz Zalew
Sulejowski, które przyciągają miłośników sportów wodnych
i wędkarzy. Na Drzewiczce zbudowany jest tor wyczynowy do
uprawiania kajakarstwa górskiego. Na turystów czekają atrakcyjnie położone nad Pilicą miejscowości z dobrze rozwiniętą bazą noclegowo-gastronomiczną i gospodarstwami agroturystycznymi. Powierzchnie o szczególnych walorach przyrodniczych stanowią 14 999,6 ha. Najważniejsze rezerwaty
przyrody to: „Białaczów”, „Błogie”, „Gaik”, „Twarda” i „Diabla Góra”.
Najstarszą budowlą powiatu jest romański kościół pw. św. mikołaja w Żarnowie z 2 poł. Xii w. W opocznie znajduje się zamek ufundowany przez króla kazimierza Wielkiego w XiV w.,
od 1976 r. siedziba muzeum regionalnego. W Drzewicy można zobaczyć ruiny renesansowego zamku z XVi w. oraz kościół pw. św. Łukasza z 1 poł. XV w. Gmina Poświętne słynie
z kompleksu kościelno-klasztornego z barokowym kościołem
pw. św. filipa Neri z 1 poł. XViii w. We wnętrzu cudowny obraz
św. rodziny z pocz. XVii w. W anielinie znajduje się ostatni szaniec majora henryka Dobrzańskiego, legendarnego „hubala”.
atrakcją powiatu jest bogate dziedzictwo kultury ludowej.
miłośnicy folkloru opoczyńskiego mają także możliwość bezpośredniego obcowania ze sztuką ludową poprzez kontakt
z miejscowymi twórcami ludowymi.

Starostwo Powiatowe
w Opocznie
ul..Kwiatowa.1A..
26-300.Opoczno
tel./fax..0-44.736-15-00
oswiata@opocznopowiat.pl
www.opocznopowiat.pl
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PoWiaT Grójecki

Starostwo Powiatowe
w Grójcu
ul..Piłsudskiego.59..
05-600.Grójec
tel.:.0-48.665-11-00
e-mail:..
starostwo@grojec.pl
www.grojec.pl

Powiat Grójecki – położony jest w południowej części województwamazowieckiego, zajmuje pow. 126.882 ha i liczy 98 500 mieszkańców. W skład powiatu wchodzą cztery miasta z gminami: Grójec, mogielnica, Nowe miasto nad Pilicą i Warka
oraz sześć gmin wiejskich: Belsk Duży, Błędów, chynów, Goszczyn,
jasieniec i Pniewy. Podstawową dziedziną gospodarki na terenie
powiatu jest rolnictwo, a zwłaszcza intensywne sadownictwo,
wywodzące się z tradycji rodzinnych. Sady stanowią około 33%
użytków rolnych na terenie powiatu oraz 48% pow. sadów całego województwa mazowieckiego. Grójeckie to również ciekawy
teren dla amatorów krajoznawstwa oraz turystyki i wypoczynku.
o pięknie natury świadczą rezerwaty przyrody w modrzewinie,
Tomczycach, jeziorach-olszynie i Łęgaczu nad jeziorką, dwa obszary chronionego krajobrazu „Dolina rzeki jeziorki” i „Dolina rzeki
Pilicy i Drzewiczki” oraz zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina rzeki mogielanki”. o ciekawej przeszłości historycznej mówią
liczne dworki, pałace, kościoły, cmentarze, pomniki i przydrożne
krzyże. Dają one świadectwo minionej kultury szlacheckiej i ludowej. Warto również wyróżnić muzeum im. kazimierza Pułaskiego
w Warce, gdzie często organizowane są różne koncerty , Sanktuarium matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Lewiczynie, zespół klasztorny kapucynów w Nowym mieście. Niebywałą atrakcję stanowi również jeden z najnowocześniejszych browarów
w europie – Browar Warka. Na turystów czekają liczne ośrodki turystyczne i agroturystyczne, oferując swoim gościom kompleksowe usługi oraz wiele atrakcji. Lubiących odpoczywać czynnie
zainteresują propozycje ośrodka jeździeckiego w Warce oraz organizowane w tym mieście spływy kajakowe po Pilicy. Na terenie
Nowego miasta powstaje „miasteczko filmowe”, którego otwarcie
przewidziano na 2011 r. Wżycie mieszkańców powiatu na stałe
wpisano wiele imprez m.in.: Wiosnę mogielnicką, święto kwitnących jabłoni w Grójcu, Piknik w Błędowskich Sadach, Piknik historyczno-kulturalny „Vivat Pułaski” w Warce, Biesiadę rodzinną
w Belsku Dużym, Dożynki Gminne w Nowym mieście, owocobranie w Nowej Wsi. Z uwagi na położenie (45 km od Warszawy
na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych) powiat grójecki staje się doskonałym miejscem lokalizacyjnym dla potężnych inwestorów.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego terenu.
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PoWiaT BiaŁoBrZeSki

Powiat BiałoBrzeSki – położony jest w południowej części województwa mazowieckiego. Zajmuje powierzchnię
639 km i liczy około 34 tys. mieszkańców. W skład powiatu wchodzą dwa miasta z gminami Białobrzegi i Wyśmierzyce oraz 4 samodzielne gminy Promna, radzanów, Stara Błotnica, Stromiec. 25%
powierzchni zajmują lasy i grunty leśne, a 40% to grunty orne. Gmina Promna to sady i warzywa, natomiast w gminach radzanów
i Wyśmierzyce uprawia się paprykę i inne warzywa pod folią. Tereny powiatu białobrzeskiego posiadają doskonałe warunki do rozwoju turystyki i wypoczynku. Swobodnie płynąca rzeka Pilica oraz
lasy Puszczy Stromieckiej tworzą piękne krajobrazy dla miłośników
wędrówek pieszych, rowerowych i kajakowych. Większość terenów położonych nad rzekami to w chwili obecnej strefa krajobrazu chronionego„Dolina Pilicy i Drzewiczki”. można tu łowić ryby, obserwować dzikie ptaki oraz zbierać produkty runa leśnego. Doliną
Pilicy od Dobieszyna do Nowego miasta biegnie niebieski szlak turystyczny. Spośród atrakcji przyrodniczych należy wymienić rezerwaty przyrody„Sokół”, „majdan” i „Starodrzew Dobieszyński”, pomnikowe dęby szypułkowe w wieku 200-500 lat w Puszczy Stromieckiej, zabytkowe parki wiejskie w Suchej Szlacheckiej, Stawiszynie,
Brzeźcach i Promnie. Przy nadleśnictwie Dobieszyn w gminie Stromiec wytyczono ścieżkę przyrodniczo-leśną „Puszcza Stromiecka
wczoraj – dzisiaj – jutro”. Spośród zabytków architektury na uwagę
zasługują: Sanktuarium maryjne w Starej Błotnicy, drewniane kościoły z XVii-XiX w. w jasionnej, Bukównie, kaszowie, Dobieszynie
i kostrzynie; kościoły murowane w Białobrzegach, Przybyszewie,
Stromcu, Promnie, radzanowie. Z bogatej kultury ziemiańskiej pozostały zespoły pałacowe w Suchej, Promnie, rykałach, Piekartach,
chruściechowie i Stawiszynie. Warto odwiedzić także najmniejsze
miasto w Polsce – Wyśmierzyce z zabudową miejską z XiX i XX wieku i leżący po drugiej stronie Pilicy Przybyszew. Wizytówką Białobrzegów jest charakterystyczny żelbetonowy most z 1936 r. na rzece Pilicy. Na całym terenie powiatu znajdują się miejsca pamięci
narodowej z czasów powstań niepodległościowych oraz i i ii wojny
światowej. Turyści przyjeżdżający do naszego powiatu mogą liczyć
na doskonałe przyjęcie w licznych restauracjach, hotelach i ośrodkach wypoczynkowych. Na naszym terenie znajdą miejsce także inwestorzy, którzy są zainteresowani ulokowaniem swoich zakładów
i firm. informacji na temat terenów inwestycyjnych mogą poszukiwać bezpośrednio w urzędach miast i gmin.

Starostwo Powiatowe
w Białobrzegach
Pl..Zygmunta.Starego.9..
26-800.Białobrzegi
tel.:.0-48.613-34-14..
fax.0-48.613-34-20
e-mail:..
sekretariat@bialobrzegipowiat.pl
www.bialobrzegipowiat.pl

Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia powiatu białobrzeskiego.

63

noTaTki
.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

64

