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WSTĘP
Pułtusk zdaje się mieć duszę. Poczujemy ją spacerując po najdłuższym, brukowanym rynku Europy, zwiedzając niepowtarzalne
zabytki i poznając bogatą historię miasta. Pułtusk potrafi zaczarować swym pięknem, historią i nieodkrytym wnętrzem. Jednak prawdziwa magia zaczyna rozlewać się wraz z meandrującą rzeką Narew
i jej odnogami – kanałami, które okalając starą część miasta tworzą
wyspę. Nie dziwi więc, iż miasto, w którym można pływać kajakami
nazywane bywa Wenecją Mazowsza. Niezwykłych doznań dostarcza rejs gondolą po Narwi, który stwarza nieograniczoną możliwość
odkrywania i podziwiania piękna naturalnego, dziewiczego krajobrazu jaki tworzą rozlewiska rzeki wraz z jej całym dorobkiem faunistycznym i florystycznym.

Blisko 20–tysięczne miasto położone w północnej części Mazowsza nad rzeką Narew, na skraju Puszczy Białej i lasów Nadbużańskiego
Parku Krajobrazowego swój potencjał buduje na bogatej historii, niezwykłych zabytkach i walorach krajobrazowych. Wielu próbowało
opisać uroki miasta i jego okolic, może najpiękniej czynił to w swojej
twórczości Wiktor Gomulicki, ale nic nie zastąpi osobistego spotkania z Pułtuskiem. Odkrywając urocze zakątki Pułtuska i jego okolic
już stale będziemy chcieć tu wracać by na nowo doświadczać magii
miejsca.
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WALORY KULTUROWE
PUŁTUSKA
Pułtusk należy do najstarszych grodów na Mazowszu. Jego
początki sięgają XI wieku. Badania archeologiczne prowadzone na
wzgórzu zamkowym pozwoliły odkryć doskonale zachowane fragmenty średniowiecznego proto–miasta z XIII-XIV w. Swoje powstanie i historyczny rozwój Pułtusk zawdzięcza biskupom płockim, pod
jurysdykcją których znajdował się aż do 1796 r. To tu powstał jeden
z najstarszych zabytków piśmiennictwa – Złoty Kodeks Pułtuski
z końca XI wieku, tu wkrótce po utworzeniu w 1566 roku kolegium
jezuickiego powstał trzeci co do znaczenia w Rzeczypospolitej –
po Krakowie i Poznaniu – ośrodek akademicki. Tradycję szkolnictwa pułtuskiego kształtowali słynni nauczyciele, m.in.: ks. Piotr
Skarga i Jakub Wujek; jak i uczniowie – m.in.: Jerzy Ossoliński –
kanclerz wielki koronny, Andrzej Batory – kardynał, Maciej Kazimierz
Sarbiewski – poeta łaciński określany mianem „Horacego Północy”.
To w Pułtusku założono w 1530 roku pierwszą na Mazowszu drukarnię, a od połowy XVI w. przy szkole jezuickiej działał pierwszy
w Rzeczypospolitej teatr publiczny. O zamożności dawnego grodu
świadczył fakt, iż od początku XVI wieku wokół miasta zaczęto budować mury obronne, czym na Mazowszu mogły poszczycić się wtedy
tylko Płock i Warszawa.
O historycznym znaczeniu Pułtuska świadczą do dziś jego
piękne zabytki. Do najważniejszych należy erygowana w 1449 r.
Bazylika pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie, od ponad
pięciu stuleci druga w hierarchii po katedrze płockiej świątynia
w diecezji, w 2018 r. uznana za narodowy Pomnik Historii. Na przeciwległym końcu 400-metrowego rynku podziwiać możemy pochodzący z XIV w. (choć wielokrotnie przebudowywany) pułtuski zamek
– dawną rezydencję biskupów płockich, dziś siedzibę Domu Polonii
– centrum konferencyjno-hotelarskie odwiedzane przez Polaków
z całego świata. Natomiast w centralnej części rynku warto odwiedzić
gotycko–renesansową wieżę dawnego ratusza, której historia sięga
XV w., a dziś znajduje się w niej siedziba Muzeum Regionalnego.
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Na liście podziwianych w Pułtusku zabytków nie może też zabraknąć: dzwonnicy wzniesionej przy Kolegiacie w 1507 r., pojezuickiego
kościoła świętych Piotra i Pawła z XVI w., kaplicy pw. Św. Marii Magdaleny (zrekonstruowanej w latach 40-tych ubiegłego wieku, jednak
jej historia sięga XII w.), kościoła św. Józefa z pierwszej połowy XVII w.,
dawnego kościoła Najświętszej Marii Panny (obecny budynek z XVI
w.), kościoła Świętego Krzyża z XVI w.

foto. J.Gregorczyk

Rynek w Pułtusku jest najdłuższym brukowanym rynkiem
w Europie. Czterystumetrowy plac stanowi miejsce spotkań mieszkańców miasta. To tutaj odbywają się liczne imprezy, między innymi
Wielki Jarmark Średniowieczny, czy też dni świętego Mateusza –
patrona Pułtuska. Od strony południowej plac kończy okrągła kaplica
św. Marii Magdaleny. Renesansowy kościółek to rzadki w Polsce przykład wolno stojącej świątyni zbudowanej na planie koła. Z pozostałych stron rynek okalają zabytkowe kamienice. W jednej z nich mieszkał niegdyś poeta Wiktor Gomulicki. W innej natomiast wypoczywał
sam Napoleon, który przybył tu po wygranej bitwie z Rosjanami.
Na środku placu, jak przystało na średniowieczne miasto, stoi ratusz
z gotycką wieżą, która pełni funkcję wieży widokowej. W budynku
mieści się Muzeum Regionalne.

foto. J.Gregorczyk
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Najciekawszym zabytkiem Pułtuska jest kolegiata. Została zbudowana w 1443 r. erygowana w 1449 r. w stylu renesansowym.
W majestatycznej kolegiacie znajduje się piętnaście barokowych
ołtarzy bocznych. Godnym podziwu jest ołtarz główny pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i ambona z około 1720 r. w kształcie
łodzi. Zaś sklepienie zwane pułtuskim w nawach bocznych reprezentuje styl gotycki. Przy kolegiacie znajduje się klasycystyczna, czterokondygnacyjna dzwonnica wzniesiona w 1507 r. na rzucie kwadratu.

foto. M.Lisiecki

Na środku rynku znajduje się Ratusz,
odbudowany według XVIII–wiecznego
wzoru, z tablicą upamiętniającą straszliwą powódź w 1958 r. i inne ważne
wydarzenia z życia miasta. Z Ratuszem
graniczy wieża gotycko–renesansowa
z 1405 r., w której znajduje się Muzeum
Regionalne. Z siódmej kondygnacji
wieży możemy podziwiać przez lunety
panoramę miasta i okolic. Uliczki nad
wodą, czerwone dachy kamienic, odbijające się w wodzie drzewa, trawy
i wierzby płaczące tworzą uroczy pejzaż,
który warto zobaczyć.

foto. Dom Polonii
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Zamek pułtuski jest jednym z najstarszych i najważniejszych
zabytków Północnego Mazowsza. Początki zamku nad „błękitną
Narwią” sięgają czasów średniowiecznych, gdzie na sztucznie usypanym wzgórzu już wcześniej istniał gród. Szacunkowo zamek w różnych swoich kształtach, stylach obecny jest na tym miejscu od 685
lat, to jest licząc umownie od śmierci bpa Floriana Laskarego, pierwszego biskupa, który tu rezydował. Za czasów tego biskupa powstał
pierwszy drewniano-murowany Zamek. Drugi Zamek (obecny wielokrotnie przebudowywany), został zbudowany przez Pawła Giżyckiego. Funkcja zamku jako rezydencji biskupów płockich, trwała
szacunkowo ponad 530 lat (1333-1864). Przebogata historia zamku
została opisana przez wielu historyków. 27 lipca 1974 roku zamek
został przekazany na Dom Polonii. Po 15 latach prac archeologicznych, remontu i adaptacji dnia 16 lipca 1989 roku nastąpiło uroczyste
otwarcie Domu Polonii w Pułtusku, który stał się symbolem i materialnym dowodem więzi rodaków z Ojczyzną. Dzięki staraniom rządu
RP w 2015 roku rozpoczęto po 70 latach proces repatriacji Polaków
z Kazachstanu, pochodzących z dawnych kresów RP. Właśnie dla
tych Polaków Dom Polonii w Pułtusku stał się na okres przejściowy
drugim domem, ponieważ powstał tu Ośrodek Adaptacyjny dla
Repatriantów.

„

foto. Dom Polonii

Jeśliżeś by się doma uprzykrzyło, a chciałbyś
obyczaje Ojczyzny swojej obaczyć –
do Pułtuska ci rychlej przybywaj.
Dwie bramie zawżdy otworem dla gości stoją.

„

foto. Dom Polonii
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Dzisiejszy Zamek – Dom Polonii jest miejscem, gdzie historia
łączy się ze współczesnością, gdzie każdy może znaleźć coś dla ducha
i ciała: to tu można poznać bogatą historię Pułtuska, regiony i Ojczyzny, to tu można znaleźć chwilę odpoczynku i to tu można skosztować
wspaniałych potraw kuchni staropolskiej. Załoga Domu Polonii stara
się, aby nasi Rodacy przyjeżdżający z całego świata oraz liczni goście
z kraju poczuli atmosferę polskiego domu i polskiej gościnności.
U podnóża zamku znajduje się kaplica
pw. Świętej Marii Magdaleny. Niegdyś
pełniła ona rolę kościoła parafialnego dla
miasta i okolicy, aż do chwili zbudowania
Kościoła Kolegiackiego. Według pierwotnej
koncepcji budowniczych miała naśladować
rzymski Panteon Marka Agryppy. Obecnie
kaplica jest miejscem kultu, ale organizowane są w niej również wystawy malarskie
i historyczne.
W pobliżu kaplicy czyli tzw. Magdalenki
znajduje się pierwsza w Polsce grająca ławeczka Krzysztofa Klenczona. Ławeczka została odsłonięta 30 VI 2017 r. podczas dorocznego, piątego „Pułtuskiego Festiwalu im. Krzysztofa Klenczona”. Po
wciśnięciu guziczka z ławeczki usłyszymy utwory kompozytora takie
jak: „Natalie”,„10 w skali Beauforta”, „Gdy kiedyś znów zawołam Cię”.
Z pośród wielu zabytków kultury materialnej na szczególną
uwagę zasługują również piwnice magazynowe w parku Narutowicza wewnątrz tzw. Wzgórza Abrahama z XVII-XVIII w. Powszechnie
zwane „lochy” pierwotnie służyły jako magazyny do składowania
żywności dla kolegium jezuickiego. Początkowo piwnice składały się
z dwóch korytarzy, wydrążonych we Wzgórzu Abrahama a następnie obmurowanych cegłami ze sklepieniem kolebkowym. W miarę
zwiększenia liczby uczniów piwnice były rozbudowywane o kolejne
korytarze, wszystkie o szerokości od 1,3 do 1,8 m, łącznie powstało
8 korytarzy. Potrzeba rozbudowy piwnic spowodowana była stale
rosnącą liczbą młodzieży kształcącej się w kolegium jezuickim,
która z 300 osób dochodziła w latach świetności do 900. Dziś piwnice owiane są mgiełką tajemnicy, krążą legendy dotyczące zasięgu
terytorialnego piwnic oraz o zaginionych śmiałkach, których zgubiła
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ciekawość. Faktem jest, że jest to atrakcja unikalna w skali Europy,
zasługująca na promocję i udostępnienie do publicznego wglądu
(Henrykowka i Lolo 2007).

foto. Muzeum Regionalne w Pułtusku

Piwnice dawnego ratusza pochodzą z połowy XV wieku, zbudowane z czerwonej cegły, posiadają sklepienia kolebkowe. Dostępne
jest pięć pomieszczeń, jedno pod wieżą ze ścianami o wątku gotyckim i czteroma nowożytnymi na północ od wieży, w miejscu dawnego ratusza. Jest to zabytek ogólnodostępny, udostępniany zwiedzającym przez pracowników muzeum regionalnego w Pułtusku
(Henrykowska i Lolo 2007).

Pułtusk | Ekoturystyka – podróż i wypoczynek w zgodzie z naturą

0136487_1_A5_36pp.indd 11

9
2019-09-05 15:08:54

WALORY PRZYRODNICZE
PUŁTUSKA I OKOLIC
Rozległe, płaskie krajobrazy z barwnymi łanami zbóż na wąskich
polach, z oblepionymi białym kwieciem gruszami na miedzach, z sędziwymi dębami i strzelistymi topolami tworzą unikalny klimat terenów nadnarwiańskich. „Piękno łąk i lasów wzbogacają malownicze
wsie przysiółki i dawne dwory szlacheckie, zamieszkiwane przez
życzliwych dla przybysza ludzi” (autor nieznany). Piękno chronionych obszarów doskonale oddaje powyższy cytat. Na terenie Gminy
Pułtusk oraz na terenach gmin ościennych występują różne formy
ochrony przyrody.
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OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE
W OKOLICY PUŁTUSKA
REZERWATY W GMINIE PUŁTUSK I OKOLICY
REZERWAT „POPŁAWY”
Nazwa utworzonego w 1977
r. na powierzchni 6,26 ha leśnego
rezerwatu „Popławy” pochodzi
od dzielnicy Pułtusk–Popławy,
w pobliżu których znajduje się ten
rezerwat. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie starodrzewu
sosnowego z bogatym runem.
Obszar rezerwatu obejmuje fragment typowego boru sosnowego z ponad 180-letnimi drzewostanami sosnowymi, z dobrze
wykształconym i charakterystycznym runem. Miejscami występuje
tu bór mieszany z dużym udziałem
foto. J.Dołęga
dębu. Spośród wielu gatunków
roślin typowych dla borów mieszanych, licznie spotykane są takie
jak: widłaki, konwalia majowa, borówka czarna, borówka brusznica.
Spośród chronionych gatunków zwierząt występują m.in.: puszczyk,
orzechówka, sójka, jaszczurka zwinka, zaskroniec, padalec, żmija
zygzakowata oraz ropucha zwyczajna i zielona.

foto. J.Dołęga

foto. J.Dołęga
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REZERWAT „STAWINOGA”
Rezerwat „Stawinoga” położony jest w gminie Zatory i jest to
rezerwat faunistyczny częściowy, o charakterze leśno-wodno-ornitologicznym. Stworzony by chronić miejsca lęgowe ptaków wodnych. Występują tu zespoły leśne: łęg olszowo-jesionowy, łęg wiązowo-jesionowy, grąd, ols porzeczkowy oraz bór mieszany typowy.
Występuje tu wiele chronionych i rzadkich gatunków roślin, jak:
listera jajowata, pierwiosnek lekarski, narecznica grzebieniasta, groszek błotny, czerniec gronkowy, gruszyczka okrągłolistna. Z gatunków ptaków chronionych występują między innymi: rybołów, bocian
czarny, żuraw. Na terenie rezerwatu występują 43 chronione gatunki
ptaków.

foto. D. Sielski

foto. Ł.Styka
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REZERWAT „BARTNIA”
Rezerwat „Bartnia” położony
jest w gminie Obryte, w leśnictwie Zambski. Celem, tego założonego w 1977 roku rezerwatu,
była ochrona fragmentu naturalnego drzewostanu sosnowego
stanowiącego miejsce lęgowe
czapli siwej. W kilka lat później
czaple z sosen w rezerwacie przeniosły się na olchy bliżej Narwi
foto. J.Dołęga
i z tego powodu dziś rezerwat
jest już tylko rezerwatem leśnym. Najważniejszym walorem przyrodniczym są drzewostany sosnowe naturalnego pochodzenia, które
rosną w rezerwacie od 140–170 lat. Drzewostany z bogatym runem
i fauną zachowane są do dzisiaj w stanie niezmienionym. Rezerwat
położony jest w obrębie wału nadrzecznego, na terenie o zróżnicowanej, falistej rzeźbie. Bogaty świat zwierząt reprezentują m.in.: borsuk,
dzięcioł czarny, kowalik, mysikrólik, kilka
gatunków sikor, padalec, zaskroniec, żmija
zygzakowata,
żaba
trawna, ropucha zwyczajna.

foto. J.Dołęga
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REZERWAT „WIELGOLAS”
Rezerwat „Wielgolas” – znajduje się w gminie Zatory. Powołany
Zarządzeniem Ministra LiPD z dnia 03. 12. 1981 r. o powierzchni 6,73
ha. Stanowi fragment Puszczy Białej. Występuje tu cenny drzewostan
o charakterze naturalnym, z przewaga sosny i grabu.

foto. J.Dołęga

REZERWAT „DZIERŻENIŃSKA KĘPA”
Rezerwat jest wyspą o powierzchni 1,2 ha położoną w nurcie rzeki
Narwi (Jeziora Zegrzyńskiego) koło wsi Dzierżenin (widać go z mostu
w Serocku) w gminie Pokrzywnica w otulinie NPK. Został utworzony
w 1991 roku w celu zachowania miejsc lęgowych ptaków wodnych.
Wyspa ta jest dogodnym miejscem występowania wielu gatunków
ptaków. Gniazduje tu 11 gatunków, głównie mewy śmieszki, rybitwy
zwyczajne i czarne (jedna z największych koloni lęgowych w kraju),
łabędź niemy, kilka gatunków kaczek (krakwa), brodziec krwawodzioby i piskliwy, rycyk, trzciniak.

14
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POMNIKI PRZYRODY
Pomnik przyrody to prawnie chroniony obszar lub obiekt przyrody żywej lub nieożywionej, ustanowiony w celu zachowania
zjawisk przyrodniczych oraz elementów przyrody cechujących się
szczególną wartością naukową, kulturową, krajobrazową i historyczno-pamiątkową. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Pułtusk
pomniki przyrody reprezentowane są przez pojedyncze drzewa oraz
grupy drzew następujących gatunków: dęby szypułkowe, topole
białe i czarne, sosny pospolite, modrzewie, jesiony, klony, lipy i wiązy.
Najważniejszym, objętym ochroną walorem przyrodniczym są drzewostany sosnowe naturalnego pochodzenia w wieku 140-170 lat.

OBSZARY NATURA 2000
Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura
2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt
oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do
wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty. Na terenie naszego nadleśnictwa wyznaczone są dwa obszary Natura 2000:
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Dolnej Narwi”
- swym zasięgiem obejmuje teren leśnictw: Dąbrowa, Jurgi,
Kaszewiec, Magnuszew. Powierzchnia obszaru wynosi 410,36ha.
Obszar stanowi ostoję ptaków wodno-błotnych, szczególnie
w okresie lęgowym. Na terenie Doliny zinwentaryzowano 35 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy ptasiej i 19 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi.
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Puszcza Biała”
- swym zasięgiem obejmuje teren leśnictw: Zambski, Popławy,
Grabowiec, Zatory, Dabrowa, Pniewo, Wielgolas. Powierzchnia
obszaru wynosi 9635,79 ha. Obszar stanowi ostoję ptaków o randze
europejskiej. Na terenie Puszczy Białej zinwentaryzowano 29
gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy ptasiej i 13 gatunków
z Polskiej Czerwonej Księgi.

źródło „Obszary Natura 2000” http://www.pultusk.warszawa.lasy.gov.pl/obszary-natura-2000
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NADBUŻAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY
Nadbużański Park Krajobrazowy
położony jest w środkowo - wschodniej części Województwa Mazowieckiego. Swym zasięgiem obejmuje
lewobrzeżną część doliny Dolnego
Bugu od ujścia rzeki Tocznej w miejscowości Drażniew do ujścia Liwca
w pobliżu Kamieńczyka, a także fragment dolnej Narwi (gmina Pułtusk
i Pokrzywnica). Obszar parku charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem krajobrazu. Największym jego
walorem jest zachowana dolina Bugu
i Narwi, z meandrującą rzeką, licznymi
starorzeczami i wyspami w nurcie
oraz piaszczystymi łachami i skarpami. Dominują tu bory sosnowe,
porastające ubogie, piaszczyste siedliska. Nadrzeczne tereny to kontrast wielu środowisk, suche piaszczyste wydmy graniczą z torfowiskami, a podmokłe lasy łęgowe z borami sosnowymi.

WARTO ZOBACZYĆ SZLAKI
I ŚCIEŻKI W REJONIE PUŁTUSKA
Lokalizacja znacznej ilości szlaków, ścieżek rowerowych i pieszych
podyktowana jest uwarunkowaniami krajobrazowymi i kulturowymi
Pułtuska i okolic. Rzeka Narew jest jednym z głównych czynników
gwarantujących powodzenie turystyczne gminy, jej liczne rozlewiska
i starorzecza znacząco wzbogacają i urozmaicają krajobraz gminy.
Obszar gminy Pułtusk jest szczególnie cenny ze względu na wartości przyrodnicze i kulturowe a obecność zabytków unikalnych w skali
krajowej i europejskiej warunkuje powodzenie turystyki pieszej
i rowerowej.

16
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ŚCIEŻKI PRZYRODNICZO-DYDAKTYCZNE
ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA „NASZ LAS”
Tuż przy siedzibie Nadleśnictwa Pułtusk znajduje się
początek ścieżki edukacyjnej
„Nasz las”, wytyczonej w lasach
Puszczy Białej. Wędrówkę przyrodniczą po ścieżce, w wariancie
krótszym 800 m i dłuższym ok.
5 km, można prowadzić samodzielnie lub z przewodnikiem
– leśnikiem. Część początkowa
ma charakter integracyjny –
przystosowany dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na
wózkach inwalidzkich. Ścieżka prezentuje ekosystemy leśne oraz ich
mieszkańców, pokazuje siedliska leśne i różnorodność form życia
w lesie oraz pracę leśników.

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-EDUKACYJNA
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
Celem utworzenia ścieżki
jest podniesienie świadomości ekologicznej w warunkach
terenowych oraz kształtowanie postaw proekologicznych
i poczucia odpowiedzialności
za stan środowiska naturalnego wśród dzieci i młodzieży
szkolnej oraz wśród społeczności lokalnej i turystów. Ścieżka
usytuowana jest w Pułtusku na
terenie Szkoły Podstawowej nr 2, w dzielnicy Popławy. Dzięki ścieżce
przyrodniczo-edukacyjnej młodzież zdobywa niezbędną wiedzę
m.in. na temat ziół leśnych, drzew, skutków zanieczyszczeń powietrza dla środowiska, segregacji śmieci i innych.
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SZLAKI ROWEROWE I PIESZE
W GMINIE PUŁTUSK I OKOLICY
SZLAKI ROWEROWE
Wielki Szlak Kurpiowski

Pułtusk – Zambski Kościelne – Sokołowo Włościańskie, Pulwy – Gródek –
Sadykierz – Pniewo – Bartodzieje Pułtusk
Na szlaku warto zobaczyć: kościół i cmentarz w Zambskach Kościelnych,
kościoły w Sokołowie Włościańskim, Nowym Lubielu, Porządziu, Sadykrzu,
„Kuźnię Kurpiowską” i kościół z malowanymi motywami kurpiowskimi
w Pniewie, tereny osuszonych bagien na Pulwach, rząśnickie łąki, leśne rezerwaty „Wielgolas” i „Popławy”.

Mały szlak Kurpiowski

Pułtusk – Bartodzieje – Pniewo – Lutobrok – Płusy – Sadykierz – Obryte – Psary
– Pułtusk
Podczas podróży szlakiem można zobaczyć: jedne z ostatnich chałup z charakterystycznymi dla Kurpiów Białych zdobieniami w Obrytem i Sadykrzu,
„Kuźnię Kurpiowską” i kościół z malowanymi motywami kurpiowskimi
w Pniewie, drewniany wiatrak koło Topolnicy, stare sosny w rezerwacie
„Wielgolas”.

Szlak Narwiański

Pułtusk – Ponikiew – Pawłówek – Szygówek
Szlak prowadzi przez malownicze tereny nadnarwiańskie i fragmenty
Puszczy Białej. Na szlaku zobaczymy malowniczą Narew zachowaną w stanie
naturalnym i objęte ochroną tereny Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.
Wśród nich, m.in. bagna, mokradła, rozległe narwiańskie łąki i pastwiska,
a także stare drewniane chałupy kurpiowskie, pokryte strzechą, z ozdobnymi
okiennicami, rezerwat „Bartnia”.

Szlak Zielony

Pułtusk – Płocochowo – Lipniki – Gromin – Moszyn – Pułtusk
Do wycieczki Szlakiem Zielonym zachęcają drzewostany starych lasów liściastych, bocianie gniazda we wsi Lipniki, zabytkowa kapliczka w Grominie oraz
przydrożne krzyże.

Szlak Pełty

Pułtusk – Olszak – Białowieża – Zakręt – Trzciniec – Głodowo – Przemiarowo –
Chmielewo – Boby – Gnojno – Chmielewo – Lipa – Olszak – Pułtusk
Podczas wycieczki warto zobaczyć malowniczą dolinę Pełty i Narwi, urokliwe
krajobrazy zacisznej, mazowieckiej wsi, stare krzyże i kapliczki, a także starorzecza nad Narwią oraz ogromne wyrobisko pożwirowe w Gnojnie.
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Szlak Puszczański

Pułtusk – Popławy – Grabówiec – Stara Wieś – ośrodek wypoczynkowy nad
Narwią – Pułtusk
Szlak prowadzi przez najdalej na zachód wysuniętą część Puszczy Białej, ze
starym, sięgającym ponad setki lat, drzewostanem sosnowym.

Szlak Bobra

Pułtusk – Kleszewo
Krótki szlak prowadzi z Pułtuska wałem
przeciwpowodziowym do Kleszewa,
gdzie znajduje się Cmentarz Żołnierzy
Radzieckich. W drodze powrotnej szlak
wiedzie malowniczą doliną Narwi.

SZLAK BOBRA

SZLAKI PIESZE
SZLAK CZERWONY
biegnący z Pułtuska przez Popławy i rezerwat „Popławy”, okolice
Gładczyna i Bartodziej, Obryte, Sadykierz i dalej lasami aż do miejscowości Stacja Dalekie w Nadleśnictwie Wyszków.
SZLAK ZIELONY
prowadzi z Pułtuska poprzez Ponikiew, Szygówek do Zambsk Kościelnych i dalej do Sokołowa Włościańskiego, Nowego Lubiela, a potem
przez Pulwy do Stacji Dalekie.
SZLAK ŻÓŁTY
także zaczyna się w Pułtusku i prowadzi przez piękne lasy aż do Zator.
SZLAK NIEBIESKI
biegnie z Popowa Kościelnego, przez lasy w okolicach miejscowości Zator, do rezerwatu „Stawinoga” nad Narwią. Dalej przez Burlaki
i okolice Gładczyna prowadzi do Pniewa, a później lasami do Porządzia i przez Pulwy do Długosiodła.
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POTENCJAŁ EKOTURYSTYCZNY
PUŁTUSKA I OKOLIC
Ekoturystyka w Polsce zyskuje coraz szersze grono zwolenników. Pozwala ona na odkrywanie kultury i tradycji naszego regionu,
w tym poznawanie smaków regionalnych posiłków, przygotowywanych na bazie ekologicznych produktów. Pułtusk szczyci się wieloma
szlakami turystycznymi, poprowadzonymi przez regiony i miejsca,
które pozwalają cieszyć się pięknem otaczającej nas natury. Miasto
zyskuje w oczach turystów również dzięki rozwiniętej sieci rzecznej,
która pozwala na aktywne spędzanie wolnego czasu. Mieszkańcy
upodobali sobie również miejską plażę, z roku na rok ściągającą
coraz więcej plażowiczów i zwolenników aktywnego wypoczynku,
na których czekają ogólnodostępne boiska do gry w siatkówkę plażową, piłkę nożną plażową oraz wiele innych atrakcji dla dorosłych
i dzieci. Rola Pułtuska w rozwoju ekoturystyki jest znacząca. Miasto
i jego malownicze położenie stwarza możliwość poznania różnorodnych form wypoczynku. Bogactwem regionu są rezerwaty przyrody,
łowiska, gospodarstwa agroturystyczne, szlaki rowerowe i wiele
innych atrakcji, dzięki którym nie tylko można podziwiać otaczającą
nas naturę i walory przyrodnicze, ale również odpocząć od zgiełku
wielkich miast.

WYKORZYSTANIE
WALORÓW RZEKI
SPŁYWY KAJAKOWE
W okolicy Pułtuska można aktywnie spędzić czas, wybierając
się na spływ kajakowy. Najmniej pewni swoich umiejętności turyści, udają się często w krótki rejs Narwią i pułtuskimi kanałami. Bardziej doświadczeni mogą wybrać się na spływ z Gnojna do Pułtuska,
z Zambsk Kościelnych do Pułtuska albo aż z Przeradowa – najpierw
Orzycem, a potem Narwią do Pułtuska. Turyści chętnie wybierają
także spływ z Pułtuska do Gzowa albo Serocka.
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Maków Mazowiecki - Smrock Dwór
długość - 14 km / czas - 3-4 godziny

Brzegi rzeki Orzyc niskie, urozmaicone lasem o zróżnicowanym składzie gatunkowym. Na całej trasie spływu zróżnicowana
flora i fauna. Można spotkać bobry, norki, wydry. Po dopłynięciu do
Smrocka na uwagę zasługuje działająca mała elektrownia wodna
z 1935 roku oraz pensjonat z restauracją „Bobrowy Dwór”.
Smrock Dwór- Przeradowo
długość -16,5 km / czas - 4 godziny

Na całym odcinku rzeka meandruje, ma bardzo urozmaicone
brzegi. W okresie od 1 lipca do 15 września rzeka ma przejrzystą
wodę. Widać w niej wiele gatunków ryb. Po drodze spływu mijamy
dwa mosty - pierwszy w Szelkowie, tuż za kościołem i starym młynem
wodnym. Na tej wysokości rzeka jest całkowicie zaciemniona konarami drzew. Płyniemy tunelem. Drugi most mijamy w miejscowości
Zgrzeszew Mały. Po dopłynięciu do ujścia Orzyca do rzeki Narew
pozostaje 2 km spływu Narwią, do miejsca odbioru kajaków w miejscowości Przeradowo.

WYPOŻYCZANIE SPRZĘTÓW WODNYCH
Pułtusk, jako miasto z dobrze rozwiniętą siecią rzeczną, posiada
wypożyczalnie sprzętów wodnych. Jedną z nich jest „KEJA”, która
w swojej ofercie zawiera wypożyczenie sprzętów takich jak: kajaki,
rowery wodne oraz łódź motorowa. Korzystając z dostępnych sprzętów, turyści mogą nacieszyć się pięknem otaczającej ich natury rzeki
Narew, starorzecza czy kanałków.
Wypożyczalnia sprzętu
wodnego „KEJA”
ul. Stare Miasto 28,
06-100 Pułtusk
tel. 600 590 109

Wypożyczalnia sprzętu
wodnego – „Dom Polonii”
ul. Szkolna 11
06-100 Pułtusk
tel. 23 692 90 00
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PLAŻA MIEJSKA W PUŁTUSKU

fot. D. Gregajtys

Pułtusk jako region bogaty w wody terytorialne, pozwala mieszkańcom i turystom na wiele różnych form spędzania wolnego czasu
na świeżym powietrzu. Bardzo popularne są tu między innymi
wycieczki gondolą i kajakarstwo. Piękne regiony Pułtuska bogate są
również w stawy i łowiska, które zaspokoją najbardziej zagorzałego
wędkarza. Najpopularniejszym kąpieliskiem w Pułtusku jest jednak
miejska plaża, która z roku na rok ściąga do siebie coraz więcej plażowiczów. Kameralne kąpielisko „Plaża miejska nad Narwią w Pułtusku”
usytuowane jest w centrum miasta, w sąsiedztwie Domu Polonii,
w odległości 200 m od największej atrakcji turystycznej Pułtuska
- najdłuższego rynku w Europie. Kąpielisko funkcjonuje od końca
czerwca do początku września, codziennie w godz. 11:00-19:00.
W tych godzinach nadzór ratowniczy nad kąpieliskiem sprawuje
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Wypoczywający mają do
dyspozycji częściowo piaszczysty brzeg, strzeżone miejsce do kąpieli,
trzcinowe parasole, pomost pływający, boisko do siatkówki wodnej
oraz wygrodzony brodzik z mini zjeżdżalnią. Do kąpieliska prowadzi
ułatwiający dojście, drewniany podest o długości 100 m. Na zwolenników aktywnego wypoczynku czekają ogólnodostępne boiska do
gry w siatkówkę plażową i piłkę nożną plażową.
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MIEJSCA W ZGODZIE
Z NATURĄ I TRADYCJĄ

CHATA ZA WSIĄ

CHATA ZA WSIĄ
Nowe Skaszewo 23,
06-126 Gzy
chatazawsia.pl

Gospodarstwo agroturystyczne „Chata za Wsią” jest położone
w samym sercu Mazowsza, blisko Puszczy Białej, pośród pięknych
łąk i pól. „Chata za Wsią” oferuje prawdziwy kontakt z przyrodą oraz
odpoczynek w sielskiej atmosferze. Gospodarstwo zapewnia turystom komfortowe warunki zakwaterowania i smaczne swojskie jadło.
Propozycja spędzania czasu w „Chacie za Wsią” kierowana jest głównie do osób ceniących spokój oraz ciszę.
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MŁYN GĄSIOROWO

MŁYN GĄSIOROWO
Gąsiorowo 25,
06-150 Świercze
mlyn-gasiorowo.pl

„Młyn Gąsiorowo” jest idealnym miejscem ucieczki dla tych, którzy chcą spędzić trochę czasu w otoczeniu natury. Warto raz na jakiś
czas pojechać do tego gospodarstwa, ze starym młynem i gospodą
prowadzoną przez kucharza z doskonałym smakiem. To gospodarstwo agroturystyczne pozwala turystom nacieszyć się świeżym powietrzem, swojskim jedzeniem i otaczającą naturą. Za budynkiem
mieszkalnym znajduje się serce gospodarstwa – mały ogródek, z ekologiczną uprawą ziół, warzyw i owoców.
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KUŹNIA KURPIOWSKA

KUŹNIA KURPIOWSKA
ul.18 Maja 8,
07-214 Pniewo
mazowieckiszlaktradycji.com

„Kuźnia Kurpiowska” w Pniewie mieści się w oryginalnym ponad
100-letnim budynku dawnej szkoły z pięknie rzeźbionym drewnianym gankiem. Stowarzyszenie, które ma w izbie swoją siedzibę, kultywuje tradycje kurpiowskie Puszczy Białej, dba o rozwój tradycyjnej
sztuki ludowej i rękodzieła artystycznego, popularyzuje dziedzictwo
kulturowe i przyrodnicze regionu. Tuż obok znajduje się rekonstrukcja prawdziwej kuźni, z paleniskiem i miechem kowalskim, a przy
malowniczej studni i w otoczeniu ulic, turyści znajdą miejsce na przygotowanie ogniska. A co to takiego fafernuchy można dowiedzieć
się, odwiedzając Kuźnię.
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WIELKA LIPA

WIELKA LIPA
Lipa 40,
06-100 Pułtusk
wielkalipa.com.pl

Budynek karczmy „Wielka Lipa” został wykonany z bali drewnianych, pozyskanych z obiektów o różnym przeznaczeniu. Najstarsze
elementy konstrukcyjne stanowiły kiedyś szkielet XIX– wiecznej wiejskiej chaty kurpiowskiej. Na ścianach Karczmy turyści mogą podziwiać oryginalne wycinanki kurpiowskie wykonane przez gospodynie podtrzymujące tradycje rodzinne oraz Pułtusk na starych
fotografiach.
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SIEDLISKO LELUJA

LELUJA
Wielgolas 25,
07-215 Obryte
hiro.pl

„Siedlisko Leluja” we wsi Wielgolas słynie z pysznego, domowego
jedzenia, z ciekawych warsztatów dla dzieci i dorosłych. To wielka
przestrzeń, zapewniająca miejsce do odpoczynku oraz atrakcji dla
rodzin z dziećmi. Na terenie siedliska turyści znajdą także zwierzęta,
które swobodnie poruszają się po całym terenie. Szczekające psy,
zaglądające na domowy taras koty, kury, skubiące trawę owce i kozy
sprawiają, że goście mogą poczuć się jak w prawdziwej polskiej wsi.
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TURYSTYKA KONNA

STAJNIA KARINO
Szwelice 34,
06-100 Pułtusk
stajniakarino.pl

„Stajnia Karino” to wyjątkowe miejsce położone w malowniczej mazowieckiej wsi Szwelice. Zapewnia doskonały odpoczynek i relaks pośród pól, lasów i łąk. Doskonała lokalizacja, łatwy
dojazd, przyjazna atmosfera, piękna okolica – to wszystko sprawia, że „Stajnia Karino” to odpowiednie miejsce dla turystów,
którzy lubią aktywne formy spędzania wolnego czasu i malownicze widoki. Popularnością cieszy się również położona w miejscowości Obryte „Stajnia Delicja”, która ze względu na bliskość lasu,
zachęca turystów do wybrania się na niezapomniane duktami
leśnymi wycieczki.
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RYBACZÓWKA

RYBACZÓWKA
Borsuki-Kolonia
07-217 Zatory
e-turysta.pl

„Rybaczówka” to ośrodek położony w lesie. Teren, zajmujący
aż 6ha, obejmuje obszary ze starodrzewiem sosnowym, dębowym i brzozowym, nad brzegiem rzeki Narew. Obiekt znajduje się
również w niewielkiej odległości od Rezerwatu Ptactwa Dzikiego
„Stawinoga”. Najbardziej wymagający wędkarze, obserwatorzy
przyrody, amatorzy wędrówek pieszych i wycieczek rowerowych
znajdą tu coś dla siebie.

Pułtusk | Ekoturystyka – podróż i wypoczynek w zgodzie z naturą

0136487_1_A5_36pp.indd 31

29
2019-09-05 15:08:56

PUŁTUSK I JEGO OKOLICE
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1

Zamek Pułtusk

2

Chata za Wsią

3

Młyn Gąsiorowo

4

Kuźnia Kurpiowska

5

Wielka Lipa

6

Sielsko Luleja

7

Stajnia Karino

8

Rybaczówka
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BAZA NOCLEGOWA
I GASTRONOMICZNA
Hotel „Dom Polonii”
ul. Szkolna 11
06-100 Pułtusk
tel. 23 692 90 00,
692 50 85
fax. 23 692 05 24
www.zamekpultusk.pl
sekretariat@zamekpultusk.pl
Hotel „Baltazar”
ul. Baltazara 41
06-100 Pułtusk
tel. 23 692 04 75
fax. 23 692 04 77
www.hotel-baltazar.com.pl
recepcja@hotel-baltazar.com.pl
Hotel „Zalewski”
ul. Jana Pawła II 19
06-100 Pułtusk
www.hotelzalewski.com
info@hotelzalewski.com
„Dwór nad Narwią”
Grabówiec 79
06-100 Pułtusk
tel. 531 552 239
www.dwornadnarwia.pl
hotel@dwornadnarwia.pl
Hotel „Wiatrak”
Boby 16
06-100 Pułtusk
nowywiatrak@wp.pl
„Milord”
Kleszewo 43
06-100 Pułtusk
tel. 602 752
tel./fax. 23 692 06 05;
23 692 06 91
www.milordhotel.pl
recepcja@milorthotel.pl

Hostel „Polon”
ul. M. Skłodowskiej - Curie 9
06-100 Pułtusk
tel. 23 692 82 21
fax. 23 692 27 77
www.ilpro.fc.pl/hostel
ilpro@onet.pl
Dom Studenta
ul. Mickiewicza 36A
06-100 Pułtusk
tel. 23 692 97 70
fax. 23 692 97 72
dom.studencki@ah.edu.pl
„Tanie Noclegi”
ul. Nadwodna 8
06-100 Pułtusk
tel. 23 692 34 92;
665 960 966
grandkowal@wp.pl
Pokoje gościnne
Poczty Polskiej
ul. 17 Sierpnia 35
06-100 Pułtusk
tel. 23 672 86 27;
502 019 265
danuta.swierczewska
@warszawa.poczta-polska.pl
„Willa Janola”
gospodarstwo
agroturystyczne
Ponikiew 2
06-100 Pułtusk
tel. 602 212 086
pogorzelskajola@gmail.com

„Biały Kruk”
Pokoje Gościnne
Płocochowo 11
06-100 Pułtusk
tel. 22 618 87 13;
22 618 44 92;
505 898 911
biały-kruk@com6.pl
CHATA ZA WSIĄ
Nowe Skaszewo 23,
06-126 Gzy
www.chatazawsia.pl
MŁYN GĄSIOROWO
Gąsiorowo 25,
06-150 Świercze
www.mlyn-gasiorowo.pl
KUŹNIA KURPIOWSKA
18 Maja 8,
07-214 Pniewo
WIELKA LIPA
Lipa 40,
06-100 Pułtusk
wielkalipa.com
LELUJA
Wielgolas 25,
07-215 Obryte
www. hiro.pl
RYBACZÓWKA
Borsuki-Kolonia
07-217 Zatory
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Urząd Miejski w Pułtusku
ul. Rynek – Ratusz 41
06-100 Pułtusk
tel.: 23 692 00 01
e – mail: um@pultusk.pl
www.pultusk.pl

Opracowanie, projekt, druk, korekta:
Anton New Technology Sp. z o.o.
ul. 18 Stycznia 98B, 98-300 Wieluń
tel. 43-655-73-36, biuro@ant.org.pl
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