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Stojącą na granicy parku Czartoryskich, 
u zbiegu ulic Zielonej i Głębokiej, willę Sa-
motnia 1  zbudowała Łucja z Giedroyciów 
Rautenstrauchowa w 1847 r. Willę wzniesio-
no w stylu neogotyckim, miała ona formę 
połączonej baszty i altany. Od początku 
było to ważne miejsce na kulturowej mapie 
Puław. Odbywały się tu koncerty, recytacje, 
odczyty, a wszystko to w duchu patriotyzmu 
i krzewienia polskich tradycji. W dwudzie-
stoleciu międzywojennym 
w obiekcie mieścił się zakład 
produkujący ocet, a  po II 
wojnie światowej przebu-
dowano go na kamienicę 
czynszową. Z  czasem wil-
la traciła swój pierwotny 
charakter, dopiero remont 
przeprowadzony z począt-
kiem XXI w. przywrócił jej 
dawny blask. Dziś budynek 
jest siedzibą Towarzystwa 
Przyjaciół Puław. Mieści się 
tu również kawiarnia. 

Willa Cienista 2  stoi 
przy ulicy Kazimierskiej vis- 

-à-vis willi Samotnia. Zbudo-
wali ją Rautenstrauchowie 

w połowie XIX w. w stylu tyrolskim. Pier-
wotnie willa Cienista również była miejscem 
spotkań puławskich elit intelektualnych. 
Obecny kształt budynek zawdzięcza pró-
bom rekonstrukcji pierwotnego wyglądu 
willi, którą prywatny właściciel po prostu 
rozebrał. Dziś mieści się tu restauracja.

Niedaleko, bo przy ulicy Zielonej stoi 
niewielka willa Kruszyna 3  z lat 60. XIX w. 
Przypomina ona o dawnym letniskowym 
charakterze Puław, a architektura budowli 
nawiązuje do wzorów szwajcarsko-tyrolskich. 

Choć pałac Czartoryskich i otaczający go park są bez 
wątpienia perłami Puław, warto zobaczyć także inne 
zabytki miasta. Spacer ten pozwoli odwiedzić miejsca, 
w których żyli ziemianie i mieszczanie, bawiąc się, pra-
cując i ucząc. Zachowane obiekty to strażnicy pamięci 
o dziejach Puław.

Willa Samotnia 
fot. A. Rękas
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Wracając pod willę Cienistą i idąc dalej 

w górę ulicą Głęboką dotrzemy w okolice 
pałacu Czartoryskich. Tu, na rogu alei Kró-
lewskiej stoi ceglany budynek starostwa 4

. Wzniesiony w 1894 r. do I wojny światowej 
służył jako internat dla studentów Instytutu 
Agronomiczno-Leśnego. Po 1918 r. stał się 
siedzibą władz Puław. 

Nieopodal, przy ulicy Czartoryskich 6a, 
wznosi się neoklasycystyczny gmach – to 
dawny Szpital św. Karola Borome- 
usza  5  zbudowany w połowie XIX w. Piętro-
wy budynek postawiono na planie litery „L”. 
Wejście ozdabia portyk z tympanonem i ko-
lumnami. Przylegająca od zaplecza oficyna 
gospodarcza to dawna kostnica. Fundację 
szpitala zapisał w testamencie osobisty lekarz 
Czartoryskich Karol Kithell. Placówka działała 
do czasów powojennych. W latach 80. XX w. 
obiekt wyremontowano. Swoją siedzibę zna-
lazły tu: Zarząd Oddziału PTTK oraz Muzeum 
Regionalne PTTK im. Izabeli księżnej Czarto-
ryskiej. Skręcając w lewo, w ulicę Piłsudskiego, 
a potem jeszcze raz w lewo, w ulicę 4. Pułku 
Piechoty Wojska Polskiego, dotrzemy pod 
Zajazd Pod Pielgrzymem 6 . Był on jedną 
z trzech austerii, które funkcjonowały w oko-
licach przeprawy przez Wisłę. Zbudowano go 
w połowie XVIII w. w stylu barokowym. Duży 
parterowy budynek był niegdyś kryty gontem, 
a jego wnętrze było tradycyjnie podzielone na 
część stajenną z wozownią i karczmę.

Jeśli mamy czas, możemy odwiedzić także 
nieco bardziej oddalone obiekty, znajdujące 
się na terenie dawnej wsi Włostowice. Włosto-
wicka parafia wraz z podlegającym jej cmen-
tarzem od zawsze była związana z miastem 
i rezydencją Czartoryskich, choć Włostowice 
są dzielnicą Puław dopiero od 1934 r. 

Cmentarz włostowicki 7  to jedna z naj-
starszych polskich nekropolii rzymskokato-
lickich. Jego początki datuje się na 1801 r., ale 
z pewnością już wcześniej istniał tu cmentarz 
ewangelicko-augsburski. Świadczy o tym na-
pis na najstarszym zachowanym nagrobku: 

„Ferdynandowi Goguelowi, najlepszemu mę-
żowi, walecznemu żołnierzowi, wierny przy-
jaciel – Adam Książę Czartoryski opłakujący 
w 1797”. Część nekropolii była przeznaczona 
również dla wyznawców prawosławia. Do 
dziś odwiedzających zachwycają ciekawe 
dzieła sztuki sepulkralnej. Powtarzające się 

motywy, charakterystyczne dla cmentarzy 
doby romantyzmu, jak choćby popularna tu 
złamana kolumna, świadczą o tym, że i wów-
czas panowały swoiste cmentarne mody. Wiele 
nagrobków upamiętnia znaczących dla historii 
miasta puławian. Spoczywają tu m.in. Jan Mar-
cin Poltz – lekarz Stanisława Augusta Poniatow-
skiego, nauczycielki z Instytutu Wychowania 
Panien, wykładowcy i pracownicy naukowi 
puławskich szkół oraz wybitni żołnierze, np. 
generał Krzysztof Zygmunt Gutschmidt. 

Drewniana świątynia istniała we Włosto-
wicach już w XV w., jednak obecny baro-
kowy kościół św. Józefa Oblubieńca 8  
wzniesiono w latach 1725–28. Zbudowano 
go po najeździe szwedzkim jako murowaną 
jednonawową budowlę. W ołtarzu głównym 
znajduje się obraz przedstawiający Świętą Ro-
dzinę. To cenne malowidło, którego autorem 

jest Kazimierz Wojniakowski, uczeń Bacciarel-
lego. Jego autorstwa są również znajdujące 
się w nawie bocznej wizerunki św. Barbary 
i św. Teresy, do których pozowały księżniczki 
Zofia i Maria Czartoryskie. 

Muzeum Oświatowe 9  to jedna z trzech 
placówek tego typu w kraju. Zgromadzono 
tu ponad 7 tys. eksponatów: muzealiów, ar-
chiwaliów, książek, czasopism, zdjęć i nega-
tywów związanych ze szkolnictwem. Wstęp 
do muzeum jest bezpłatny, jest czynne od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00.

W okolicy szlaku zespołu pałacowo-parko-
wego warto również odwiedzić jedyne w re-
gionie 10 obserwatorium astronomiczne 
(ul. Filtrowa 50). Znajduje się ono w budynku 
dawnej wieży ciśnień, której zawdzięcza nie-
typową architekturę. Na czterech piętrach 
mieszczą się pracownia techniczna, sala 
wykładowa i wystawowa, pomieszczenie 
obserwacyjne i dwa tarasy.

Na cmentarzu włostowickim 
fot. T. Maciejczyk

Kościół włostowicki 
fot. A. Rękas

Obserwatorium astronomiczne 
fot. UM Puławy
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Spotkanie z Wisłą w Puławach warto rozpo-
cząć od mariny. Schodząc ulicą Piłsudskiego 
w kierunku mostu Ignacego Mościckiego, 
docieramy do nowoczesnego kompleksu 
turystycznego 1 , chętnie odwiedzanego 
przez miłośników sportów wodnych. Tuż przy 
nim znajduje się dwupoziomowy parking. 

W marinie 2  czeka na gości prawie 50 
stanowisk jachtowych oraz wypożyczalnia 
rowerów i kajaków. Tuż obok powstało pole 

kempingowe i kamperowe. 
Latem organizowane są tu 

spływy, a przez cały rok można korzystać 
z wytyczonych w pobliżu ścieżek space-
rowych i rowerowych. Istnieje możliwość 
zimowania i slipowania łodzi. Przy marinie 
znajdziemy też plac zabaw dla dzieci, a tak-
że jedyny w okolicy most zwodzony. 

Tuż przy porcie można podziwiać wspa-
niały żelazny most im. Prezydenta Igna-
cego Mościckiego 3 . Łączy on Puławy 
z Górą Puławską. Jego wykonaniem zajęła się 
Królewska Huta z Chorzowa i Towarzystwo 
K. Rudzki i S-ka. Konstrukcja została oddana 
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Puławy od swych prapoczątków nierozerwalnie związa-
ne są z rzeką. Usytuowanie nad dziką Wisłą jeszcze bar-
dziej podkreśla wypoczynkowy charakter miasta. Daw-
niej, gdy rzeka była ważnym szlakiem komunikacyjnym, 
położenie nad nią miało dodatkowo znaczenie gospodar-
cze. Dziś Wisła jest tu zbyt płytka, by pływały po niej duże 
statki, za to dzięki niej w samym centrum miasta można 
podziwiać piękną, nieokiełznaną przyrodę. 

Most im. I. Mościckiego 
fot. K. Kryczka

Trasa 3. Spacery nad Wisłą
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do użytku w 1934 r. Usytuowano ją nieopodal 
miejsca, w którym do 1935 r. funkcjonował 
zdemontowany, a powstały w 1916 r. most 
austriacki. Niestety, przeprawa została uszko-
dzona już podczas pierwszych dni II wojny 
światowej. Szybko naprawiona przetrwała 
do lipca 1944 r., kiedy to wycofujące się woj-
ska niemieckie wysadziły go. Odbudowano 
go w 1949 r. Most im. I. Mościckiego ma 
483 m długości. Jego oryginalna konstrukcja 
kratownicowa przeplata elementy łukowe 
z ostrokątnymi, a poszczególne elementy 
łączy 700 tys. nitów. Ciekawostką jest fakt, że 
most ten wyznacza połowę długości Wisły. 

Na cyplu u wejścia do portu stoi siedmio-
metrowa wieża widokowa 4 . Z jej szczytu 
roztacza się wspaniały widok na Wisłę. Na 
piaszczystych wysepkach wśród nadrzecz-
nej roślinności dojrzeć można mnóstwo 
wodnego ptactwa zamieszkującego nad-
wiślańskie mokradła. Do wieży można dojść 
wygodną ścieżką lub dojechać rowerem.

Puławski odcinek Wisły można też podzi-
wiać, spacerując bulwarem nadwiślańskim. 
Ścieżka prowadzi od mariny aż do mostu 
im. Jana Pawła II. Jest on największym mo-
stem łukowym w  Polsce. 
Główne przęsło łukowe ma 
długość 212 m, natomiast cały 
most – 1038 m. Przy końcu 
bulwaru znajdziemy wo-
dowskaz 5 , czyli kolumnę 
z zaznaczonymi historyczny-
mi stanami rzeki. Patrząc na 
współczesną Wisłę, aż trudno 
uwierzyć, że przed laty stany 
wody były tu tak wysokie. 

Równolegle do bulwaru 
biegnie ulica 6 Sierpnia, przy 

której stoi kilka interesujących budynków. 
Idąc od strony mariny, mija się przywodzą-
cy na myśl angielskie miasteczka dawny 
gmach rady miejskiej 6  (ul. 6 Sierpnia 1), 
dziś przekształcony w biurowiec. Nieco dalej 
widać stary spichlerz zbożowy 7 . Trochę 
zapomniany potężny obiekt ma być prze-
budowany na hotel. Uwagę zwracają też 
niewielkie, przytulone do siebie domki 
rybackie 8 . Są nieco zaniedbane, a szko-
da, bo podkreślenie ich urody mogłoby 
zmienić ulicę 6 Sierpnia w jeden z bardziej 
urokliwych zakątków miasta. 

Idąc dalej, mija się drewniany budynek 
restauracji Tawerna 9 , z której rozpościera 
się ciekawy widok na Wisłę. Tuż za nią stoi 
hotel i restauracja Trzy Korony 10. Po-
wstały one na miejscu dawnych warsztatów 
stoczni rzecznej. Ich budynek został wznie-
siony przez żołnierzy austriackich ok. 1917 r. 
jako magazyn i ma nieco „alpejski” charakter. 

Ciekawym fragmentem Wisły w Puła-
wach jest też Łacha Wiślana 11 . To dawne 
koryto rzeki znajdujące się u stóp parku 
Czartoryskich jest obecnie dzikim stawem 
zamieszkałym przez ptaki i otoczonym bujną 
roślinnością. (Więcej zob. s. 16).

2. Pułk Saperów Kaniowskich
Lokalne tradycje tej formacji sięgają czasów dwudziestolecia 
międzywojennego. Wówczas to, w 1921 r., powstał 2. Pułk 
Saperów, który przybył do Puław z Dęblina. Na mocy de-
cyzji Józefa Piłsudskiego otrzymał miano ,,Kaniowski” (na 
cześć bohaterskiej postawy saperów II Korpusu Polskiego na 
Wschodzie biorących udział w bitwie pod Kaniowem w maju 
1918 r.). W Puławach do dziś żywa jest pamięć o obecności 
kaniowczyków. Saperzy pomagali ludności cywilnej m.in. 
podczas powodzi i pożarów, wiosną likwidowali zatory na 
rzece, obejmowali opieką szkoły i najbiedniejszych. Udo-
stępniali też puławianom swoje kino, obiekty sportowe oraz 
uczestniczyli w lokalnych uroczystościach patriotycznych. 
W 1922 r. po raz pierwszy zorganizowano w mieście święto 
pułkowe, upamiętniające rocznicę bitwy pod Kaniowem 
i kolejne rocznice istnienia 2. Pułku Saperów Kaniowskich. 
Obchody tej rocznicy stały się z czasem najważniejszym 
cyklicznym wydarzeniem w Puławach. (Święto to przywró-
cono w 2007 r.). W 1929 r. pułk ten został przeformowany na 
batalion. Natomiast w obliczu wybuchu II wojny światowej 
przeorganizowano go na pułk, z którego wydzielono różno-
rodne oddziały i bataliony saperów m.in. do Armii „Poznań”, 

„Prusy” i „Łódź” oraz Warszawskiej Brygady Pancerno-Motoro-
wej. Pozostałych w Puławach żołnierzy saperów przekazano 
do dyspozycji dowódcy Armii „Lublin”.

Spacer rozpoczynamy przy kościele pw. 
Matki Bożej Różańcowej 1  – dawnej świą-
tyni garnizonowej. Pierwotnie pełniła funkcję 
cerkwi pw. Świętej Trójcy, konsekrowanej 
w 1909 r. i przeznaczonej dla stacjonujących 
w Puławach wojsk rosyjskich. Niemal wszyst-
kie elementy charakterystyczne dla architek-
tury prawosławnej zniknęły podczas jej prze-
budowy w 1921 r. i w latach 1938–39, zachował 
się jedynie fragment kopuły nad prezbiterium. 
Wewnątrz kościoła znajdziemy tablice upa-
miętniające poległych Kaniowczyków. 

Idziemy teraz do ulicy Lubelskiej i nią do 
skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego. Tu 
wznosi się wybudowane pod koniec XIX w. 
kasyno oficerskie 1 , które w latach 1921–39 
pełniło funkcję kasyna garnizonowego sa-
perów kaniowskich. 

Ulica Wojska Polskiego prowadzi pod 
budynek oficerski 2. Pułku Saperów 
Kaniowskich 3  (naprzeciw Komendy 
Powiatowej Policji) pochodzący z 1929 r. 
Niedaleko, bo przy skrzyżowaniu z aleją 
Partyzantów (vis-à-vis MOSiR-u), znajdzie-
my też budynek podoficerski 2. Pułku 
Saperów Kaniowskich 4  pochodzący 
również z 1929 r.

Idąc od alei Partyzantów w kierunku uli-
cy Lubelskiej (skrótem koło Domu Chemika 
i Urzędu Miasta – przez teren dawnego pla-
cu ćwiczebno-defiladowego kaniowczyków) 

Bulwar nadwiślański 
fot. UM Puławy

Trasa 4.
Śladami puławskich Kaniowczyków

Dzięki tej trasie, spacerując po Puławach, poznamy 
historię jednej z  ważniejszych saperskich formacji 
wojskowych z czasów II Rzeczpospolitej Polskiej. 

dotrzemy do miejsca, gdzie mieściły się nie-
gdyś koszary wojsk carskich przeznaczone 
w 1921 r. dla żołnierzy 2. Pułku Saperów 

Trasa 4. Śladami puławskich Kaniowczyków
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Kaniowskich 5 . Do dziś pozostał z nich tylko 
jeden murowany budynek z 1938 r., zlokalizo-
wany przy skrzyżowaniu ulic Grabskiego i Lu-
belskiej. Pobyt 2. Pułku Saperów Kaniowskich w 
Puławach w latach1921–39 upamiętnia tablica 
z 2007 r. widoczna od strony ulicy Grabskiego. 

Tu kończymy trasę, ale jeśli mamy jeszcze 
trochę czasu, warto obejrzeć także inne 

miejsca związane z 2. Puł-
kiem Saperów Kaniowskich. 
Są to:
• krzyż Kaniowski 6  z 1937 r. 
przy ulicy Kaniowczyków na 
osiedlu Kaniowczyków, po-
wstałym na dawnych dział-
kach wojskowych; krzyż ten 
jest pamiątką pobytu 2. Puł-
ku Saperów Kaniowskich 
w Puławach; 
• szpital św. Karola Bore- 

meusza 7  przy ulicy Czartoryskich  – 
tutaj żołnierze leczyli obrażenia od-
niesione podczas akcji ratunkowych 
i przeciwpowodziowych;
• kwatera saperów 8  z  lat 30. XX w. na 
cmentarzu parafialnym oraz pojedyncze 
groby żołnierzy zmarłych w latach 1937–

–2007 na cmentarzu przy ulicy Piaskowej. 

Puławy nocą 
fot. W. Kapica

Żołnierze 2. Batalionu Saperów Kaniowskich 
podczas uroczystości 11 listopada 1937 

fot. Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta

Trasa 4. Śladami puławskich Kaniowczyków
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Szlak niebieski
Puławy – Gołąb – jezioro Piskory – 
Bałtów – Puławy (ok. 30 km)

To dość łatwa trasa o  charakterze pętli, 
w  znacznej mierze poprowadzona droga-
mi asfaltowymi. Szlak wiedzie przez tereny 
ciekawe zarówno pod względem przyrod-
niczym, jak i architektonicznym. 

Ruszamy spod MOSiR-u (ul. Hauke-Bosaka) 
w Puławach, gdzie znajdziemy tablicę 
informującą o przebiegu szlaku. Jedziemy 
ulicą Wróblewskiego, następnie Kusociń-
skiego, by w końcu skręcić w ulicę Prusa 

i przy jej końcu wjechać na 
ścieżkę rowerową biegnącą 
przez las. Prowadzi ona do 
Zakładów Azotowych. Po 2 km 
przecinamy ulicę Długą, by po 
chwili znaleźć się na moście na 
rzece Kurówce. Za mostkiem 
skręcamy w prawo i kierujemy się w stronę 
lasu i wiaduktu kolejowego. Przejeżdżamy 
pod tunelem i na najbliższym skrzyżowaniu 
wjeżdżamy w lewo w ulicę Kwiatkowskie-
go. Docieramy do Zakładów Azotowych 

„Puławy”. Przejeżdżamy przez most nad 
kanałami (doprowadzają one wodę do za-
kładu), skręcamy w lewo i przeprowadzamy 
rower pod rurami ciepłowniczymi. Zakła-
dy najciekawiej prezentują się po zmro-
ku, gdy instalacje oświetlone są setkami 
lamp. Jedziemy wzdłuż ogrodzenia i po 
500 m docieramy do przejazdu kolejowego, 
za którym jedziemy drogą asfaltową – ulicą 
Budowlanych. Tu kończymy „industrialny” 
odcinek szlaku i zanurzamy się w las (skręt 
w prawo). Po ok. 2 km jazdy przez las roz-
poczyna się wąska droga asfaltowa, którą 

docieramy do stacji kolejowej Gołąb. Warto 
odbić tu do wsi o tej samej nazwie. 

Gołąb słynie z unikalnych w skali kraju 
zabytków sakralnych. Z łatwością odnajdzie-
my monumentalny kościół św. Floriana 
i  św. Katarzyny. Wybudowany w  stylu 
manierystycznym w latach 1628–36 należy 
do wyjątkowo rzadkiego i cennego zespołu 
sakralnego. Na przykościelnym terenie stoi 
tzw. Domek Loretański, czyli kapliczka Mat-
ki Boskiej Loretańskiej. Obiekt wzorowano na 
kaplicy w Loreto we Włoszech, jego wnętrze 
ma być kopią domu Świętej Rodziny. Była to 
pierwsza tego typu budowla wzniesiona na 
ziemiach polskich. Jej głównym fundatorem 
był Jerzy Ossoliński (pozostali to proboszcz 
Szymon Grzybowski i parafianie), a powstała 
w latach 1636–38. 

4 Okolice Puław 
na sportowo

Bursztynowy Szlak Greenways
Przez Puławy przebiega odcinek rowerowego Bursztynowego Szlaku Greenways. Szlak ten 
łączy Budapeszt z Helem i jest częścią międzynarodowej sieci ścieżek rowerowych Greenways. 
Współczesna trasa ma nawiązywać do słynnego szlaku bursztynowego, którym starożytni 
kupcy wędrowali od wybrzeży Bałtyku aż do stolicy Imperium Romanum. Trasa ta umożliwia 
rowerzystom poznanie najciekawszych miejsc w okolicach Puław, łącząc się z innymi szlakami 
rowerowymi i tworząc pętle o różnym stopniu trudności.

Lubelski odcinek Bursztynowego Szlaku Greenways wiedzie przez Janowiec, Kazimierz 
Dolny, Witoszyn, Celejów, Puławy, Gołąb i dalej do Dęblina, łącząc się lub pokrywając 
z lokalnymi szlakami Rowerowej Krainy. Na trasie zobaczyć można m.in. zamek w Janowcu, 
zabytki Kazimierza Dolnego i Puław, serowarnię w Zawadzie, Regionalną Izbę Tradycji i młyn w Celejowie, tkackie izby regionalne 
w Borysowie i Żerdzi (gm. Żyrzyn), Muzeum Nietypowych Rowerów w Gołębiu oraz oczywiście lessowe wąwozy. 

Znakiem rozpoznawczym szlaku jest umieszczone na tabliczkach kierunkowych i informacyjnych logo Bursztynowego 
Szlaku Greenways. 

Szlaki rowerowe

Marina Puławy 
fot. S. Kłak

Zakłady Azotowe nocą 
fot. S. Kłak

Szlaki rowerowe Szlak niebieski
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Obok torowiska za stacją 

Gołąb znajduje się tajem-
niczy nasyp kolejowy. To 
pozostałość po dawnej linii 
kolejowej wykorzystywanej 
przez wojsko. Wybudowa-
li ją Rosjanie stacjonujący 
w Twierdzy Dęblin. Przecinała 
ona Wisłę na wysokości Wól-
ki Gołębskiej, a przeprawa 
prowadzona była po moście pontonowym, 
którego elementy przechowywano tuż przy 
stacji Gołąb. Jeszcze w latach 80. XX w. od-
bywały się tu ćwiczenia wojskowe, podczas 
których montowano i rozmontowywano 
most. Z czasem jego elementy oraz torowisko 
zniknęły. Pozostał tylko nasyp. 

Muzeum Nietypowych Rowerów
Tę osobliwą placówkę założył w miejscowości Gołąb Józef 
Konstanty Majewski – lokalny propagator turystyki rowero-
wej. W skład jego kolekcji wchodzą rowery cyrkowe, riksze, 
rowery galopujące i wszystkie inne przekraczające granice 
wyobraźni i zdrowego rozsądku jeżdżące wynalazki. Rowery 
powstawały głównie jako prace dyplomowe uczniów pana 
Józefa z lokalnej szkoły zawodowej. Muzeum Nietypowych 
Rowerów sąsiaduje z Muzeum Pijaństwa, gdzie znaleźć 
można ponad 200 butelek po krajowych i zagranicznych 
napojach wyskokowych.

Wracamy w okolice stacji kolejowej 
(warto się jej przyjrzeć, bo stanowi cieka-
wy przykład zabytkowego drewnianego 
budownictwa kolejowego), by kontynuować 
wycieczkę wzdłuż torów. 

Jedziemy kilometr, po czym przejeżdżamy 
przez tory i kierujemy się asfaltem na Niebrze-
gów. Mijamy kopalnię piasku i zaraz za nią 
rozglądamy się za oznakowaniami ścieżki dy-
daktycznej. Ruszamy nią wzdłuż ogrodzenia 
kopalni, by dotrzeć do punktu widokowego 
znajdującego się na szczycie wydmy. 

Jedziemy dalej, trzymając się oznakowań. 
Docieramy do zabudowań i przy drodze 
z betonowych płyt skręcamy ostro w prawo. 
Jadąc wzdłuż lasu, mijamy Łąki Bonowskie. 
Niegdyś leżała tu wieś Bonów, jej mieszkań-
ców wysiedlono, a samą wieś zlikwidowano 
na potrzeby poligonu dla jednostki w Dębli-
nie. Odnajdziemy tu tablicę z informacjami 
o Bonowie oraz plan nieistniejącej miejsco-
wości. Można tu również odpocząć pod 
przygotowaną dla turystów wiatą. 

Ruszamy łąkami w kierunku jeziora Piskory. 
Po ok. 1,5 km przejeżdżamy po mostku nad 
strumieniem Rabik, po czym przy kanale łą-
czącym strumień z Piskorami skręcamy w pra-
wo i docieramy do tablic informacyjnych. 
Znajdujemy się w rezerwacie Jezioro Pi-
skory – to najcenniejsza ostoja wodno-błot-
nego ptactwa na ziemi lubelskiej. Żyje tu ok. 
120 gatunków ptaków, m.in. czaple, żurawie, 

perkozy, rybitwy. (Więcej o rezerwacie – zob. 
s. 16). Ruszamy grzbietem grobli, na której 
znajdziemy punkt widokowy. Platforma jest 
chyba najlepszym miejscem do obserwacji 
dzikiego ptactwa w rezerwacie. Z niej również 
roztacza się piękny widok na jezioro.

Ruszamy dalej i wjeżdżamy do lasu, mi-
jając wydmowe wzniesienia. Piaszczysta 
droga może utrudniać jazdę, w niektórych 
miejscach trzeba poprowadzić rower. Mi-
jamy interesującą tablicę z informacjami, 
jaki gatunek ptaka o której godzinie czasu 
letniego obudzi nas swoim śpiewem. To 
tzw. ptasi budzik. 

Wyjeżdżamy z lasu i jedzie-
my polną drogą w kierunku Bał-
towa, po raz kolejny mijając Łąki 
Bonowskie. U wjazdu do Bałto-
wa stoi XIX-wieczna kapliczka. 
Skręcamy w prawo i po kilkuset 
metrach docieramy do pomni-
ka upamiętniającego pomor-
dowanych w 1943 r. mieszkań-
ców Bałtowa. Pacyfikacja wsi 
przez hitlerowców była karą za 
ukrywanie więźniów zbiegłych 
z obozu w Dęblinie. 

Kontynuujemy wycieczkę polną drogą 
w kierunku lasu. Dalej mijamy krzyż i kamień 
upamiętniający działalność oddziałów 
AK. Docieramy do dawnej leśniczówki, 
gdzie dziś myśliwi z Koła Łowieckiego „Azo-
trop” mają swoją stanicę. Skręcamy przy niej 
w lewo, by leśną drogą po 2 km dotrzeć znów 
do Zakładów Azotowych. Omijamy je, kieru-
jąc się oznaczeniami szlaku i skręcamy w dro-
gę asfaltową. Po 100 m skręcamy w prawo, 
a następnie po 600 m w lewo (w al. 1000-lecia 
Państwa Polskiego). Na następnym skrzyżo-
waniu skręcamy w prawo między garażami, 
za którymi płynie rzeka Kurówka. Znów skrę-
camy w prawo i jedziemy wzdłuż kanału. Po 
lewej widać piękny kompleks Puławskiego 
Parku Naukowo-Technologicznego. Na 
mostku skręcamy w lewo i docieramy do 
skrzyżowania z ulicą Kwiatkowskiego, skąd – 
jadąc prosto – trafimy do tunelu pod torami 
i na znajomą leśną ścieżkę prowadzącą do 
miasta. Po 2 km stajemy pod MOSiR-em 
w Puławach – tam, gdzie roz-
poczęliśmy wycieczkę. 

Wiosną 
fot. UM Puławy

Kapliczka stojąca na miejscu wsi Bonów 
fot. A. Rękas

Puławski Park 
Naukowo-Technologiczny 

fot. UM Puławy

Szlaki rowerowe Szlak niebieski
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Szlak czerwony
Końskowola – Nowy Pożóg – 
Klementowice – Stok – Las Stocki – 
Kolonia Zbędowice – Skowieszyn – 
Końskowola (ok. 35 km)

Szlak przeznaczony jest dla bardziej do-
świadczonych rowerzystów. Wiedzie przez 
wiele wzniesień, jednak wysiłek wynagra-
dzają piękne widoki. Trasa prowadzi wąwo-
zami lessowymi i umożliwia podziwianie 
panoramy Małopolskiego Przełomu Wisły, 
a także zabytków Końskowoli i pomników 
upamiętniających dramatyczne wydarzenia 
z czasów II wojny światowej.

Podróż czerwonym szlakiem rozpoczynamy 
z Końskowoli. Nie wiadomo, kiedy powsta-
ła tu pierwsza osada. Znaleziska archeolo-
giczne świadczą o tym, że siedliska ludzkie 
istniały na tym terenie już przed tysiącami 
lat. Po raz pierwszy wzmiankowano jed-
nak Końskowolę w XV w., a jej nowożytna 
historia zaczęła się w 1532 r., kiedy Andrzej 
Tęczyński lokował tu miasto. Osada często 
zmieniała właścicieli: zarzą-
dzali nią Zbarascy, Lubomir-
scy, Opalińscy, Sieniawscy, 
a ostatecznie trafiła w ręce 
Czartoryskich, którzy tchnę-
li nowe życie w niszczoną 
i podupadłą za sprawą na-
jazdu Szwedów Końskowolę. 
Miasto było ważnym regio-
nalnym ośrodkiem gospo-
darczym (rozwijało się tu 

m.in. tkactwo), a jego rola wzrosła jeszcze 
po przeniesieniu się do Puław Czartory-
skich, którzy uczynili z Końskowoli centrum 
administracyjne majątku. Dopiero w XIX w. 
miasto powoli zaczęło tracić na znaczeniu. 
Władze carskie odebrały miejscowości pra-
wa miejskie, a rozwój sąsiednich Puław po 
II wojnie światowej ostatecznie odsunął 
Końskowolę w cień. Dziś miejscowość słynie 
przede wszystkim jako miejsce, gdzie na 
dużą skalę uprawiane są róże.

O dawnej świetności osady przypominają 
jednak zachowane zabytki. Tutejszy kościół 
Znalezienia Krzyża Świętego i św. An-
drzeja Apostoła z połowy XVI w. (prze-
budowywany w XVII i XVIII w.) to wspaniały 
przykład konsekwentnej barokowej formy 
architektonicznej. W jego wnętrzu znajdują 
się pomniki nagrobne Zofii z Opalińskich 
Lubomirskiej oraz Izabeli z Tęczyńskich Opa-
lińskiej – oba w stylu niderlandzkim. 

Dawny przyszpitalny kościół św. Anny 
z 1613 r. to jeden z pierwszych przykładów 
tzw. renesansu lubelskiego. Warto zoba-
czyć również klasycystyczny ratusz miej-
ski z 1775 r., dziś pełniący funkcję remizy 

strażackiej, a  także przykościelny cmen-
tarz z nagrobkiem zmarłego tu oświecenio-
wego poety Franciszka Dionizego Kniaźnina. 
Wśród znanych literatów związanych z Koń-
skowolą byli również poeta Józef Koblański 
oraz tutejszy proboszcz Franciszek Zabłocki, 
z inicjatywy którego książę Adam Czartoryski 
sfinansował budowę nagrobka Kniaźnina. 

Czarnym szlakiem ulicą Krótką i Pożowską 
dojeżdżamy do skrzyżowania ulic Pożow-
skiej i Głębokiej, gdzie znajduje się tablica in-
formacyjna i rozpoczyna się szlak czerwony. 
Dalej jedziemy, kierując się w stronę Nowe-
go Pożoga. Przed przejazdem kolejowym 
skręcamy w lewo w drogę ciągnącą się rów-
nolegle do torów. Dalej wjeżdżamy na drogę 
asfaltową, którą dojeżdżamy do Nowego 
Pożoga. Miejscowość ta słynie z uprawy 
róż i latem możemy podziwiać całe połacie 
pięknych kwiatów. Wyjeżdżając z Nowego 
Pożoga, skręcamy w prawo przy krzyżu. Na 
szczycie wzgórza, na którym widać prze-
kaźnik telefonii komórkowej, kierujemy się 
znowu w prawo przy czarnym metalowym 
krzyżu. Dalej z drogi gruntowej skręcamy 

w lewo. Jadąc wzdłuż torów, 
mijamy stację kolejową i do-
cieramy do przejazdu w Kle-
mentowicach.  Dostajemy 
się na drugą stronę torów, 
za nimi skręcamy w prawo 
i  jedziemy w stronę Lasu 
Stockiego. To miejscowość 
znana z odkryć archeologicz-
nych. Odnaleziono tu ślady 
bytności ludzkiej sprzed wie-
lu tysiącleci (ok. 3000 p.n.e.). 

W okolicy, wykorzystując niezwykłe zróż-
nicowanie terenu, ukrywały się różnorakie 
grupy partyzantów, o czym przypomina 
m.in. mogiła żołnierzy AK i WiN pole-
głych w 1945 r. 

Wkrótce po wjechaniu do Lasu Stockiego 
wjeżdżamy pod górkę, na której szczycie 
skręcamy w prawo. Jadąc dalej, dojeżdżamy 
do drogowskazu znajdującego się w Kolo-
nii Zbędowice. Napotykamy tu obelisk 
upamiętniający tzw. krwawą środę, czyli 
18 listopada 1942 r. Znajdują się tu również 
groby mieszkańców wsi zamordowanych 
wówczas przez hitlerowców w odwecie 
za akcje partyzantów, którzy z uwagi na 
dogodne ukształtowanie terenu aktywnie 
tu działali. 

W Kolonii Zbędowice możemy za tabli-
cą informacyjną pojechać w lewo czarnym 
szlakiem i dotrzeć do Parchatki. Jest to 
popularne miejsce niedzielnych wypadów 
aktywnych puławian. Zimą na turystów czeka 
tu wyciąg narciarski z dwoma wyciąga-
mi i dwiema trasami, sztucznie naśnieża-
ny i oświetlany, z wygodnym parkingiem Kościół w Końskowoli 

fot. A. Rękas

Dawny ratusz w Końskowoli 
fot. A. Rękas

Szlaki rowerowe Szlak czerwony



66 67

4Okolice Puław na sportowo4
i pobliską karczmą. Latem, 
wiosną i  jesienią to raj dla 
rowerzystów, miłośników 
nordic walkingu i spacerowi-
czów. Dobrze oznakowanymi 
szlakami (czarnym i niebie-
skim) przemierzać można 
wąwozy i ścieżki widokowe 
(podziwiając m.in. wspaniałą 
panoramę Wisły). Na szczycie 
wzniesienia w Parchatce stoją trzy krzyże. 
Postawiono je w 2006 r. na miejscu wcze-
śniejszych – poświęconych pamięci hrabiny 
Zofii z Matuszewiczów Kickiej, a ustawionych 
jeszcze przez Izabelę Czartoryską, która w tej 
wsi utworzyła samotnię i romantyczny ogród. 
W miejscowości znajduje się również pomnik 
upamiętniający mieszkańców Parchatki po-
mordowanych przez hitlerowców podczas 
pacyfikacji wsi w 1942 r. 

Jednak podążając czerwonym szlakiem, 
musimy za drogowskazem w Kolonii Zbę-

dowice skręcić w prawo, 

dalej jechać prosto do rozwidlenia dróg 
i przy drogowskazie skręcić w lewo. Kieru-
jemy się w stronę Skowieszyna, dojeżdżamy 
do skrzyżowania, na którym jedziemy prosto 
w stronę niestrzeżonego przejazdu kolejo-
wego. Opuszczamy Skowieszyn i niedługo 
wjeżdżamy do Starej Wsi. Około 200 m za 
przejazdem skręcamy w prawo, odtąd już do 
końca szlaku jedziemy cały czas prosto. Jadąc 
dalej, w oddali po lewej stronie możemy do-
strzec komin Zakładów Azotowych „Puławy”. 
Dojeżdżamy do tablicy informacyjnej, spod 
której rozpoczęliśmy naszą podróż. 

Szlak zielony
Parchatka –  Włostowice – Puławy – 
Góra Puławska – Sadłowice – 
Nasiłów – Wojszyn – Oblasy – 
Janowiec (ok. 25 km)

Szlak jest długi, ale stosunkowo łatwy (bez 
ciężkich podjazdów i  prowadzony utwar-
dzonymi traktami). Trasa biegnie Małopol-
skim Przełomem Wisły.

Naszą podróż zielonym szlakiem rozpoczy-
namy w okolicach Parchatki na ścieżce ro-
werowej biegnącej wzdłuż wałów Wisły. Jest 
to miejsce najdalej wysunięte na wschód 
w całym biegu tej rzeki. Ruszamy ścieżką 
rowerową w stronę Puław, do których mamy 
stąd ok. 7 km. Przecinamy drogę ułożoną 
z betonowych płyt, za nią znajduje się śluza 
połączona rowem przeciwpowodziowym. 
Jadąc dalej, dojeżdżamy do wału, z którego 

możemy dostrzec Zakłady Azotowe „Puła-
wy”, rozległe łąki i wieżowce osiedla Niwa. 
Napotykamy jedno z najbardziej urokliwych 
miejsc na trasie – z brzegu ujrzymy dwie 
sąsiadujące ze sobą wyspy porośnięte buj-
nym łęgiem. Jadąc dalej, mijamy pierwsze 
ogródki działkowe, które ciągną się ponad 
1,3 km, stopniowo oddalając się od nasze-
go szlaku. Tuż za działkami znajdujemy się 
na wysokości rezerwatu przyrody Łęg na 
Kępie w Puławach (zob. s. 16). Po 6,25 km 
wjeżdżamy na drogę z betonowych płyt i za 
drogowskazem informującym, że od Puław 
dzieli nas jeszcze 1 km, opuszczamy wał 
przeciwpowodziowy i skręcamy w prawo. 
Dalej jedziemy ulicą Rybacką, następnie 
fragmentem ul. 4. Pułku Piechoty WP (na 
wzgórzu po prawej stronie znajduje się 
kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny) i skręcamy w lewo na most im. Pre-
zydenta Ignacego Mo-
ścickiego, skąd możemy 

Na szlaku 
fot. M. Borkowski

Zakłady Azotowe „Puławy” 
fot. K. Jopowicz

Wąwóz w Parchatce 
fot. K. Wójcik

Szlaki rowerowe Szlak zielony
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podziwiać nowoczesne 
obiekty Mariny Puławy. Most 
jest wąski, a ze względu na 
spory ruch samochodowy 
lepiej przeprowadzić tu ro-
wer chodnikiem. Na wale 
wiślanym po prawej stronie 
możemy dostrzec krzyż i ta-
blicę poświęconą pamięci 
35. Polaków, uczestników 
ruchu oporu, których w tym 
miejscu 17 stycznia 1944 r. 
publicznie rozstrzelali oku-
panci hitlerowscy. Po drugiej stronie Wisły 
opuszczamy Puławy i skręcamy w lewo, 
dojeżdżając do tablicy z mapką. Od tego 
miejsca na odcinku 4,29 km szlak zielony 
pokrywa się z czerwonym. Kierujemy się 

ulicą Radomską, Długą, a następnie mijamy 
po prawej stronie stadion KS Góra Puławska. 
Dalej jedziemy drogą asfaltową, następnie 
nieutwardzoną, z której wjeżdżamy do lasu 
i skręcamy w lewo. Szlak prowadzi nas cały 
czas prosto przez leśną, ledwo widoczną 
drogę, która w końcu wyprowadza nas 
na łąkę. Jedziemy dalej dróżką przy lesie, 
a następnie przecinką wzdłuż linii energe-
tycznej. Dojeżdżamy do drogi asfaltowej, 
gdzie szlaki się rozdzielają – nasz zielony 
biegnie prosto. Po ok. 700 m dojeżdżamy do 
drogi wojewódzkiej nr 743 w Sadłowicach. 
Poboczem przemieszczamy się do Nasiłowa, 
skąd regularnie kursuje prom transportujący 
turystów między Nasiłowem a Bochotnicą. 

Gdy kończy się droga wojewódzka nr 743, 
skręcamy w prawo i jedziemy równolegle 
z Wisłą. Dalej przejeżdżamy przez Wojszyn, 
przed miejscowością Oblasy skręcamy 
w lewo i kierujemy się na Janowiec, gdzie 
warto zatrzymać się obok kapliczki św. Mi-
kołaja. Podróż zielonym szlakiem kończymy, 
wjeżdżając na teren zamku. Ta nieprzystępna 

wrażenie. W czasach świetności dorówny-
wała kubaturą Wawelowi. Janowiecki zamek 
został zbudowany na początku XVI w. przez 
rodzinę Firlejów, jednak jego obecny kształt 
to efekt rozbudowy rezydencji, zwłaszcza 
prac przeprowadzonych przez rodzinę Lu-
bomirskich po pożarze wywołanym przez 
Szwedów. Niestety w 1783 r. Jerzy Marcin 
Lubomirski przegrał rezydencję w karty 
na korzyść Mikołaja Piaskowskiego, który 
sprzedał wyposażenie zamku. Budowla ule-
głaby całkowitemu zniszczeniu, gdyby nie 
Leon Kozłowski – warszawiak, który w 1930 r. 
kupił zamek. Wyremontował on jedynie 
dwa pomieszczenia, ale zabezpieczył całość 
przed dalszą dewastacją. W czasach PRL-u 
Janowiec był jedynym prywatnym zamkiem 
w Polsce, bo jako posiadacz zbyt małego 
gruntu Kozłowski nie podlegał nacjonali-
zacji i nie musiał oddawać zamku władzom 
komunistycznym.

Obecnie zamek jest jedną z siedzib Muzeum 
Nadwiślańskiego. Wśród odrestaurowanych 
obiektów znajduje się tzw. Dom Północny, 

czyli pałac dobudowany 
do murów obronnych 
w XVI w., w którym miesz-
czą się sale wystawowe. 
Swoją siedzibę ma tu 
również Stowarzyszenie 
Winiarzy Małopolskiego 
Przełomu Wisły. Dzięki nie-
mu przyzamkowa winnica 
odzyskuje dawny blask. 
Stowarzyszenie organizu-
je także doroczne Święto 
Wina (w końcu maja). 

Ruiny zamku w Bochotnicy 
fot. A. Rękas

Na szlaku 
fot. photoGartner, iStockphoto.com

Szlaki rowerowe Szlak zielony

Zamek w Bochotnicy
Początki Bochotnicy sięgają być może nawet VI w., na co 
wskazują odkryte na wzgórzu pozostałości grodu. Dziś 
znajdują się tam ruiny zamku. Legenda wiąże go z Es-
terką Małach – piękną Żydówką, z którą Kazimierz Wielki 
miał mieć romans. Umieścił kochankę w bochotnickim 
zamku, by mieć do niej blisko z Kazimierza. Podobno 
kazimierski zamek królewski i bochotnicką warownię 
łączył tajemny tunel, którym król przemykał się na 
schadzki. Historycy uważają, że zamek, którego ruiny 
górują nad wsią, został co prawda zbudowany z inicja-
tywy króla Kazimierza Wielkiego, ale przez ród Firlejów, 
w okresie, gdy po najazdach tatarskich tworzono na tych 
terenach sieć warowni. Jest więc mało prawdopodobne, 
by Esterka, jeśli istniała, mogła zamieszkać w prywatnym 
zamku rycerskiej familii. 

Granica epok
Ścieżką dydaktyczną wiodącą z centrum Bochotnicy 
dotrzemy do miejsca ciekawego nie tylko dla geo-
logów – tzw. Ściany Pożaryskich, czyli dawnego 
kamieniołomu, gdzie pozyskiwano budulec metodą 
komorową. Po kamieniołomie pozostały pieczary za-
mieszkiwane dziś przez nietoperze. Wystarczy przyjrzeć 
się ścianom, by zobaczyć skamieniałe szczątki prehisto-
rycznych skorupiaków. Najciekawsza jest jednak wyraźna 
różnica pomiędzy dwoma rodzajami skał, pochodzącymi 
z dwóch epok geologicznych. Usytuowana niżej biała 
kazimierska opoka powstała pod koniec mezozoiku 
(65 mln lat temu, gdy istniało tu morze kredowe). Wyżej 
widzimy skałę powstałą w trzeciorzędzie, czyli pierwszej 
fazie kenozoiku (epoce, która trwa już od 65 mln lat). 
To ławica piaskowca – krucha mieszanka osadowa. 
Nazwa miejsca upamiętnia Krystynę i Władysława 
Pożaryskich – wybitnych polskich geologów.

niegdyś rezydencja (dostać się tu można 
było jedynie od wschodu, a tej drogi strze-
gła fosa) do dziś robi na turystach potężne 
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U stóp zamku możemy 

podziwiać także późnorene-
sansowy kościół św. Stanisła-
wa Biskupa i św. Małgorzaty. 
Można w nim odnaleźć go-
tyckie pozostałości dawnej 
świątyni, m.in. dwa portale 
kaplicy św. Anny.

Dalej możemy przepra-
wą promową przedostać 
się na drugi brzeg Wisły 
do Kazimierza Dolnego. 
Prom zabiera 4  auta i  60 
osób i kursuje codziennie od 8.00 do 20.00 
(w sob., niedz. i święta do 21.00). Podczas 
rejsu można podziwiać Wisłę i zabudowania 

Mięćmierza. W Kazimierzu Dolnym znaj-
duje się wiele atrakcji turystycznych, m.in. 
pochodzące z XVI w. spichlerze, z których 

jeden – Ulanowskich – mieści 
obecnie Muzeum Przyrod-
nicze. Pierwotnie tego typu 
obiektów było w tej miejsco-
wości kilkadziesiąt. Co ciekawe, 
pomimo swego gospodar-
czego charakteru spichlerze 
ozdobione zostały na wzór 
wspaniałych renesansowych 
kamienic.

Oprócz spichlerzy w Kazi-
mierzu jest jeszcze wiele in-
nych godnych uwagi zabyt-
ków. Jeden z nich to kościół 
św. Jana Chrzciciela i  św. 
Bartłomieja. Ufundowana 
przez Kazimierza Wielkiego 
fara stoi na wzgórzu przy 
rynku. Przebudowana została 

w stylu renesansowym ok. 1553 r. Dziś jest to 
kościół jednonawowy, ze sklepieniem koleb-
kowym z lunetami oraz z okrągłą basztą przy 
narożniku północnym i przyległą do fasady 
trzykondygnacyjną wieżą. Do świątyni przy-
legają też kaplice: od północy – Borkowskich, 
ufundowana przez Elżbietę Kochanowską 
z Czarnolasu, od południa – Górskich, bo-
gato zdobiona, nawiązująca do kaplicy 
Zygmuntowskiej na Wawelu, Królewska – 
również w typie kaplicy Zygmuntowskiej, ale 
w barokowym wydaniu. Wewnątrz kościoła 
oczy cieszy bogata sztukateria sklepień. War-
to tu obejrzeć m.in. rzeźbiony portal jednej 
z kaplic, renesansowe popiersie Mikołaja 
Przybyły, jedne z najstarszych polskich or-
ganów (1620) oraz barokowy ołtarz główny 
i rokokową ambonę. 

Druga kazimierska świątynia to szpitalny 
kościół św. Anny. Wzniesiono go ok. 1670 r. 
w miejscu dawnego drewnianego. Niewielka 
budowla, choć kształtna, charakteryzuje się 
nieadekwatną do jej wymiarów wysokością. 
Przyglądając się bryle świątyni, a nawet jej 

dekoracjom, nietrudno 
dostrzec, że była ona 
wzorowana na kościele farnym. 

Uwagę przybywających do Kazimierza 
zawsze przyciągają ruiny zamku kró-
lewskiego. Wzniósł go w XIV w. na skar-
pie nadwiślańskiej król Kazimierz Wielki. 
Obiekt składał się z dwóch niezależnych 
części. Pierwsza z nich, tzw. zamek górny, 
znana jest też jako Baszta lub Wieża Łokietka. 
Wzniesiona prawdopodobnie na przełomie 
XIII i XIV w. pełniła funkcje obronne, więzien-
ne lub była skarbcem. Na pewno natomiast 
strzegła przeprawy przez Wisłę. Cylindryczna 
budowla ma 20 m wysokości, a jej obwód 
u podstawy, gdzie grubość murów przekra-
cza 4 m, wynosi 32 m. 

Zamek dolny zbudowany został w latach 
40. XIV w. Prawdopodobnie kamienne były 
tu tylko elementy obronne, a zabudowa 
mieszkalna dziedzińca – drewniana. W XVI 
stuleciu zamek przebudowano w stylu rene-
sansu włoskiego. Dotrwał do połowy wieku 
XVII, kiedy to najpierw został zniszczony 

Ruiny zamku 
w Kazimierzu Dolnym 

fot. A. Rękas

Spichlerz w Kazimierzu Dolnym 
fot. A. Rękas

Szlaki rowerowe Szlak zielony

Na promie 
fot. UM Puławy
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przez Szwedów, potem 
przez wojska Jerzego Ra-

koczego, by wreszcie spłonąć w pożodze, 
jaka nawiedziła miasto w 1663 r. W XVIII w. 
powstały plany odbudowy zamku w stylu 
pałacowym, jednak nie zostały one zreali-
zowane, a zamek coraz bardziej niszczał. 
Dopiero w latach 60. XX w. zabezpieczono 
go i udostępniono dla ruchu turystycznego. 

Kolejnym ciekawym zabytkiem jest po-
wstała w XVIII w. synagoga. Wzniesiono ją 
z lokalnego wapienia na planie prostokąta. 
Legenda mówi, że obiekt jest znacznie 
starszy, a fundował go sam Kazimierz Wielki 
z myślą o swej ukochanej Esterce. W 1944 r. 
hitlerowcy zdewastowali synagogę, nisz-
cząc przy tym polichromie przedstawiające 
Ścianę Płaczu w Jerozolimie, Grób Racheli 
oraz zdobienia roślinne i zwierzęce. Sklepie-
nie odbudowano w 1953 r., lecz polichromii 
nie odtworzono. Budynek przerobiono 

na kino. Obecnie mieści się tu kawiarnia 
U Esterki oraz pokoje gościnne. Bożnica 
jest też centrum kulturalnym – odbywa-
ją się tu wystawy, warsztaty artystyczne 
i spektakle. Na ścianie znajduje się tablica 
upamiętniająca pomordowanych Żydów 
z Kazimierza. Na murze zachował się rów-
nież zegar słoneczny.

W Kazimierzu Dolnym zobaczymy kamie-
nicę, która uważana jest za najpiękniejszy 
przykład renesansowego budownictwa 
mieszkaniowego w Polsce. Kamienica Ce-
lejowska (ul. Senatorska 11–13), bo o niej tu 
mowa, została zbudowana pomiędzy 1620 
a 1635 r. przez kupca Bartłomieja Celeja. Jej 
architektura inspirowana była renesansem 
włoskim i niderlandzkim, są tu również ele-
menty charakterystyczne dla stylu lubelskie-
go. Główna elewacja ozdobiona jest ogrom-
ną attyką, na której przedstawieni zostali 
patroni fundatora i jego syna – św. Bartłomiej 

i św. Jan Chrzciciel. Dom popadł w ruinę 
w połowie XVIII w. Z czasem umiejscowiono 
w nim garbarnię. Remont przeprowadzono 
dopiero w latach 20. XX w. Od 1926 r. istniała 
tu Izba Muzealna, w latach 60. działało Mu-
zeum Regionalne. Dziś kamienica jest siedzi-
bą Muzeum Nadwiślańskiego. Podziwiać 

tu możemy przede wszyst-
kim bogatą kolekcję prac 
plastycznych (m.in. obrazy 
Tadeusza Pruszkowskiego 
czy grafiki Władysława Sko-
czylasa). Muzeum przybliża 
też historię Kazimierza.

Pobliska kamienica 
Biała (ul. Senatorska 17) po-
wstała w XVII w. Architekt 
inspirował się kamienicą 
Celejowską. Uwagę zwraca 
wysoka attyka. Dziś mieści 
się tu pensjonat i restauracja, 
odbywają się też wystawy 
i koncerty. 

Niedaleko znajduje się budynek dawnej 
miejskiej łaźni i  pralni (ul. Senatorska 21). 
Powstał w 1921 r., a jego projektantem był 
Jan Koszczyc-Witkiewicz. Dziś mieści się tu 
restauracja i pensjonat, ale o historii budyn-
ku przypomina wmuro-
wana w  ścianę tablica 

Rynek w Kazimierzu Dolnym 
fot. UM Puławy

Kazimierska Wisła 
fot. K. Wójcik

Panorama Kazimierza Dolnego 
fot. A. Rękas

Szlaki rowerowe Szlak zielony
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z  napisem: „Zakład Ką-
pielowo-Dezynsekcyjny wzniesiony przez 
Naczelny Nadzwyczajny Komisariat ds. walki 
z epidemiami, 1921”.

Inne ciekawe kamienice – Pod św. Miko-
łajem i Pod św. Krzysztofem – znajdziemy 
na rynku. Oba budynki powstały w XVII w. 
Swoje nazwy zawdzięczają patronom swych 
właścicieli: braci Mikołaja i Krzysztofa Przy-
byłów, a wizerunki świętych zdobią attyki 
kamienic. Wysokie attyki zasłaniające dach 
maskują fakt, że budynki są stosunkowo 
niskie, i dają złudzenie budowli potężniej-
szych niż w rzeczywistości. Fasady kamie-
nic ozdobiono motywami chrześcijańskimi 
i zaczerpniętymi z mitologii greckiej, a także 
ornamentami roślinnymi.

Również stojąca w  rynku, barokowa 
kamienica Gdańska powstała w 1795 r. 
z połączenia dwóch mniejszych budynków. 

Znajdziemy ją w nowszej, regularnie wyty-
czonej w XVI w. pierzei rynku (starsza część 
jest nieregularna i rozciąga się poniżej fary).

Szlak żółty
Puławy – Młynki – Końskowola – 
Sielce – Wronów – Puławy (28 km)

Na tej trasie brak większych wzniesień, 
a utrudnieniem może być tylko to, że więk-
sza jej część prowadzi drogami polnymi i le-
śnymi – to jednak stanowi o atrakcyjności 
wycieczki. Szlak ma charakter wypoczyn-
kowy i rekreacyjny, biegnie z dala od ludz-
kich osiedli, przez leśne ostoje i  zaciszne 
pola wzdłuż rzeki Kurówki. 

Wycieczkę rozpoczynamy na drodze Ży-
rzyn – Puławy. Za torami kolejowymi, koło 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowaw-
czego w Puławach skręcamy w prawo 
w las, uważając na oznakowania szlaku 
i  jedziemy ok. 4 km leśnymi duktami do 
miejscowości Młynki. Docieramy do dro-
gi asfaltowej i skręcamy w prawo, by po 
3 km dojechać do Końskowoli (zob. s. 64). 
Opuszczamy ją, a następnie mijamy wsie 
Opoka i Pulki. Teraz wjeżdżamy na drogę 
gruntową i mijamy dawny folwark. Nie-
wiele z niego zostało, trochę kocich łbów, 
zarośla, staw. Po kolejnych 3 km docieramy 
do wsi Sielce, a potem wśród malowni-
czych pól jedziemy w kierunku Wronowa. 
Za tą wsią szlak żółty łączy się z niebieskim 
i właśnie za niebieskimi znakami podążymy 
teraz, skręcając w lewo. Jedziemy lasem 
w kierunku puławskich Azotów, a dalej do 
centrum Puław.

Szlaki piesze
Szlak Lessowych Wąwozów 
(czarny)
Puławy – Parchatka (12 km)

Ta krótka wycieczka będzie świetną propo-
zycją na podmiejski wypad w ciekawe przy-
rodniczo miejsca. Można wybrać się na nią 
pieszo (także z kijkami do nordic walking) 
lub rowerem. Zimą, dzięki licznym wznie-
sieniom, trasa może być ciekawa dla miło-
śników narciarstwa biegowego. 

Wędrówka rozpoczyna się przy pałacu 
Czartoryskich w Puławach. Stąd idzie-
my kolejno ulicami Głęboką, Skowieszyńską 
i Ceglaną. Następnie maszerujemy polną 
drogą, po czym skręcamy w wąwóz. Na 
trasie mijamy krzyż upamiętniający bitwę, 
jaką polskie oddziały pod dowództwem 
Stefana Czarneckiego stoczyły tu w 1656 r. 
z wojskami szwedzkimi. Bitwa została wy-
grana, ale Szwedów nie zatrzymano – spalili 
oni wówczas Włostowice. 

Wchodzimy w  głębocznicę (wąwóz 
utworzony przez człowieka, a nie przez 
naturę) i wspinamy się pod górę. Na wierzo-
winie odnajdujemy kaplicę upamiętniającą 
pontyfikat Jana Pawła II. Schodzimy do 
Olszowego Dołu, u końca którego nasza 
trasa krzyżuje się z niebieskim Szlakiem 
Nadwiślańskim. Wchodzimy w kolejny wą-
wóz i wspinamy się na Górę Pod Winnicą 
Parchatka (188,7 m n.p.m.). Znów schodzimy 
w dół i znów się wspinamy. Polną drogą 
dochodzimy na skraj lasu. Odbijając na 
chwilę na szlak niebieski w kierunku wsi, 
dotrzemy do pomnika upamiętniające-
go tzw. krwawą środę z 1942 r., kiedy to 
hitlerowcy pacyfikowali okoliczne wsie 
w odwecie za akcje partyzantów. Zginęło 
wówczas 140 osób, w tym kobiety i dzieci. 

Dochodzimy do skrzyżowania, kierujemy 
się w prawo, do Parchatki, i zaraz potem 
schodzimy z asfaltówki, idąc w lewo pod 
górę. Mijamy gospodarstwo agroturystyczne 
i polami docieramy do wzniesienia zwanego 
Górą Trzech Krzyży. Krzyże, które dziś widzimy, 
zostały tu ustawione w 2006 r. (zob. też s. 66).

Schodzimy w dół wąwozem. Wychodzi-my 
z niego na drogę Puławy – Lublin i skręca-
my na przystanek, na którym zatrzymują się 
autobusy jadące do Puław oraz – w drugą 
stronę – do Kazimierza Dolnego. 

Bociek 
fot. UM Puławy

Na wycieczce 
fot. Gorfer, iStockphoto.com

Szlaki piesze Szlak Lessowych Wąwozów
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Szlak im. Wincentego Pola 
(zielony) 
Janowiec – Nasiłów – Góra Puławska – 
Puławy (18 km)

Ten krótki szlak można swobodnie pokonać 
w jeden dzień. 

Szlak rozpoczyna się na rynku w Janowcu 
nad Wisłą i biegnie pod janowiecki zamek 
(zob. s. 69), a potem do malowniczej skarpy 
porośniętej rzadką roślinnością kserotermicz-
ną. Rozciąga się stąd wspaniały widok na 
Kazimierz Dolny i Małopolski Przełom Wisły. 

Kolejną miejscowością na trasie jest wieś 
Nasiłów, gdzie znajduje się nieczynny już 
kamieniołom, znany dziś głównie paleon-
tologom z bogactwa skamielin kredowych 
skorupiaków. Z Nasiłowa udajemy się do 
Góry Puławskiej, skąd mostem nad Wi-
słą docieramy do parku Czartoryskich 
(zob. s. 37) w Puławach. 

Szlak Nadwiślański 
(niebieski)
Annopol – Józefów – Piotrawin – 
Podgórz – Kazimierz Dolny – 
Bochotnica – Puławy – Gołąb – Dęblin 
(107 km)

Na przejście całej trasy potrzeba co naj-
mniej dwóch, trzech dni. Szlak biegnący 
przez Małopolski Przełom Wisły należy do 
najbardziej malowniczych na Lubelszczyź-
nie. Rozpoczyna się na rynku w Annopolu 
(niestety, nie ma bezpośredniego połącze-
nia z Puław do Annopola, zatem należy do-
kładnie zaplanować dojazd z przesiadkami, 
najlepiej przez Lublin). 

Na szlaku warto odwiedzić wspomniane już 
wcześniej miejscowości (Kazimierz Dolny – 
zob. s. 70, Bochotnica – zob. s. 68, Puławy – 
zob. s. 36, Parchatka – zob. s. 65, Gołąb – zob. 
s. 61) i rezerwaty (Krowia Wyspa – zob. s. 15, 
Skarpa Dobrska – zob. s. 15), a także inne, 
opisane niżej miejsca.

Józefów nad Wisłą – to wspaniale po-
łożona osada z usadowionym na stromym 
zboczu klasztorem pobernardyńskim 
z barokowym kościołem z połowy XVIII w., 
zespołem pałacowo-parkowym oraz 
zabytkowym wiatrakiem holenderskim.

Kaliszany – tu zobaczymy kamienio-
łom wapienia i opok kredowych – najpo-
pularniejszego obok drewna regionalnego 
budulca. To także świetny punkt widokowy 
oraz gratka dla geologów: tutejsze odsłonię-
cia pokazują coraz młodsze skały, obrazując, 
jak geologicznie kończył się mezozoik. 

Piotrawin – ta malownicza miejscowość 
leży na stromym wiślanym zboczu. O jej 
bogatej historii przypomina gotycki kościół 
z ciekawym wyposażeniem.

Szlak Niepodległościowy 
(zielony)
Bochotnica – Wierzchoniów – Kolonia 
Celejów – Las Stocki – Kolonia 
Zbędowice – Pożóg – Końskowola – 
Bałtów – Borysów – Żyrzyn – Łysa 
Góra – Baranów (ok. 51 km)

Szlak pozwala poznać uroki doliny Bystrej 
i  całego Płaskowyżu Nałęczowskiego 
z jego lessowymi wąwozami i zabytkami. 
Na trasie znajdują się też liczne pomniki 
i obeliski przybliżające historię tych ziem 
w XIX i XX w. 

Na szlaku warto odwiedzić wspomniane już 
wcześniej miejscowości (Bochotnica – zob. 
s. 68, Końskowola – zob. s. 64, Bałtów – zob. 
s. 63), a także inne, opisane niżej miejsca.

Rzeka Bystra – jak sama nazwa wskazuje, 
rzeka płynie wartko niczym górski potok, 
uchodząc do Wisły w rejonie Bochotnicy. 
Dzięki temu na całej jej długości (34 km) stało 
dawniej aż 26 młynów wodnych. Dziś pozo-
stało tylko kilka z nich, najciekawszym jest 
młyn Hipolit (Nowy Gaj 18a). Przebudowany 
ze smakiem na gospodarstwo agroturystycz-
ne, pozwala zobaczyć, jak działały i jak wyglą-
dały tutejsze młyny. Dodatkowo urządzono 
w nim muzeum minerałów. W rzece pływają 
pstrągi, a jej brzegi zamieszkują bobry. Na 
odcinku Wierzchoniów – Celejów znajdzie-
my wiele ciekawych obiek-
tów. Odchodząc od szlaku 

Małopolski Przełom Wisły 
fot. A. Rękas

Sielskie krajobrazy 
fot. UM Puławy

Szlaki piesze Szlak Niepodległościowy
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(kierując się oznakowaniem), 
można dotrzeć do mogiły 

powstańczej, odwiedzić malowniczy pa-
łac w Celejowie, znajdziemy też samotną 
mogiłę partyzanta z 1945 r. – cekaemisty, 
który miał rozpocząć tutejsze walki z NKWD, 
MO i UB.

Las Stocki – to miejscowość znana z od-
kryć archeologicznych. Odnaleziono tu ślady 
bytności ludzkiej sprzed wielu tysiącleci 
(ok. 3000 p.n.e.). Tutaj też, wykorzystując 
niezwykłe zróżnicowanie terenu, ukrywały 
się różnorakie grupy partyzantów, o czym 
przypomina m.in. mogiła żołnierzy AK 
i WiN poległych w 1945 r. 

Kolonia Zbędowice – tu zobaczymy 
pomnik i mogiły ofiar pomordowanych 
w 1942 r. podczas „krwawej środy”.

Żyrzyn – wieś była świadkiem jednej 
z bitew powstania styczniowego, która ro-
zegrała się tu w sierpniu 1863 r. Impulsem do 
wybuchu walk stała się napaść powstańców 
na rosyjski transport z pieniędzmi. 

Baranów – przed wiekami miasteczko 
to prężnie się rozwijało, o czym przypo-
minają takie zabytki jak bogato zdobiony 

późnobarokowy kościół 
parafialny. Podczas II wojny 

światowej wieś była silnym ośrodkiem party-
zanckim. Powstały tu oddział, pod dowódz-
twem Władysława Sienkiewicza, od 1942 r. 
atakował m.in. niemieckie transporty. Szlak 
kończy mogiła powstańców poległych 
w bitwie pod Żyrzynem z 1863 r. znajdująca 
się na baranowskim cmentarzu. 

Szlak Wyżynny Zachodni 
(czerwony)
Kazimierz Dolny (rynek) – Wylągi – 
Skowieszynek – Rzeczyca – Rąblów 
(pomnik) – Stanisławka – Wąwolnica – 
Nałęczów – Wojciechów – Motycz – 
Dąbrowica – Lublin (al. Warszawska, 
skansen) (61 km)

Trasa łączy Kazimierz Dolny z  Lublinem, 
prowadząc malowniczymi dolinami By-
strej, Czechówki i  Grodarza. Na atrakcyj-
ność szlaku wpływają interesujące miej-
scowości, przez które przebiega, takie jak 
Nałęczów, Wąwolnica czy Wojciechów. 

Na szlaku warto odwiedzić wspomniane już 
wcześniej miejscowości (Kazimierz Dolny – 
zob. s. 70, Wojciechów – zob. s. 9), a także 
inne, opisane niżej miejsca.

Rąblów – tu zobaczymy pomnik upa-
miętniający bitwę pod Rąblowem. W maju 
1944 r. Niemcy rozpoczęli operację „Burza 
majowa”. Jej celem była likwidacja działa-
jących w tej okolicy oddziałów partyzanc-
kich. Około 2000 żołnierzy Wehrmachtu 
oraz 5. Zmotoryzowanej Dywizji SS „Wiking” 
stanęło naprzeciw 600 polskim partyzantom 
pod dowództwem Mieczysława Moczara, 
wspieranych przez 200 partyzantów radziec-
kich. Pomimo przewagi sił niemieckich Po-
lacy wygrali bitwę. Uczestniczył w niej m.in. 
znany autor aforyzmów Stanisław Jerzy Lec. 
Autorem pomnika upamiętniającego bitwę 
jest Stanisław Strzyżyński. 

Nałęczów – wody zdrojowe pijano tu już 
w XVII stuleciu, jednak dopiero XIX w. przyniósł 
szybki rozwój miejscowości. Uzdrowiskiem stał 
się Nałęczów za sprawą Antoniego Małachow-
skiego, który zakupił majątek od Stanisława 
i – sam chorując na podagrę – odkrył dobro-
czynną moc nałęczowskich wód. To właśnie 

od herbu Małachowskich – Nałęcza – pocho-
dzi nazwa miejscowości. Dziś położone nad 
rzeką Bystrą miasteczko urzeka eleganckim, 
trochę sennym klimatem przedwojennych 
uzdrowisk. Wille, pensjonaty, piękny park 
skrywający sanatoryjne obiekty – to wszyst-
ko decyduje o niepowtarzalnej atmosferze 
Nałęczowa. Leczy się tu głównie dolegliwo-
ści związane z sercem, takie jak nadciśnienie 
czy choroba wieńcowa. Rekonwalescenci 
odzyskują tu siły po zawałach i operacjach 
kardiologicznych. Nałęczowski mikroklimat 
powoduje samoczynne obniżanie się ciśnienia 
tętniczego, a powietrze zawdzięcza wysoką 
jonizację lessowym glebom, przepływającym 
w okolicy rzekom i bogatej roślinności. 

Centrum Nałęczowa stanowi park 
zdrojowy, założony przez Stanisława Ma-
łachowskiego w połowie XVIII w. i od XIX w. 
sukcesywnie powiększany i  upiększany. 
Kompleks parkowy składa się z dwóch części 
przedzielonych korytem rzecznym. Najwięk-
szym skarbem parku jest drzewostan. Dęby, 
lipy, sosny czy kasztanowce rosną tu obok 
okazów drzew z  całej Europy 
i Ameryki Północnej. Najstarsze 

Pałac w Celejowie 
fot. A. Rękas

Kościół w Baranowie 
fot. A. Rękas

Uzdrowisko w Nałęczowie 
fot. A. Rękas

Szlaki piesze Szlak Wyżynny Zachodni
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egzemplarze liczą sobie 190 
lat. By poznać najciekawsze 
miejsca w parku, warto sko-
rzystać z proponowanej tra-
sy spacerowej, która ma swój 
początek obok pałacu Ma-
łachowskich przy pomniku 
Bolesława Prusa. Zmęczeni 
mogą odpocząć w parkowej 
pijalni wód przy kubku Ci-
sowianki lub Nałęczowianki.

Nałęczowskie wąwozy
W Nałęczowie mamy możliwość spaceru jednymi z najcie-
kawszych wąwozów lessowych w regionie. Kręte i głębokie 
robią na przybyszach duże wrażenie. Najpiękniej jest tu wiosną, 
gdy ściany wąwozów porośnięte są kwitnącymi zawilcami. 
Jak tam dotrzeć? Wystarczy opuścić park, wędrując w kie-
runku Wąwolnicy. Po prawej mija się Centrum Szkolenio-
wo-Wypoczynkowe „Energetyk”, a po lewej boisko. Gdy 
droga będzie szerokim łukiem skręcać w lewo, należy odbić 
w prawo w niewielką uliczkę. Po prawej stronie drogi wzdłuż 
ogrodzenia biegnie ścieżka, która prowadzi do labiryntu 
wąwozów. 

Najcenniejszy zabytek miasta to pałac 
Małachowskich, wspaniale wkomponowany 
w zieleń parku. Prowadzi do niego lipowa 
aleja. Barokowy pałac zbudowano w latach 
1771–75 z inicjatywy starosty wąwolnickiego 
Stanisława Małachowskiego i jego żony Ma-
rianny z Potockich. Odbudowany po II woj-
nie światowej zachwyca bogato zdobionym 
wnętrzem, w stylu rokoko i późnoklasycy-
stycznym. Najbardziej reprezentacyjna jest 

położona na pierwszym piętrze Sala Balowa, 
której ściany i sufit zdobią bogate stiuki. Na 
parterze budynku mieści się obecnie Mu-
zeum Bolesława Prusa, który odwiedzał 
uzdrowisko rokrocznie przez 28 lat. To właśnie 
w pałacu napisał Lalkę i Placówkę. Obecnie 
muzeum posiada bogaty zbiór rękopisów 
oraz rzeczy osobistych Bolesława Prusa. 

@  Muzeum Bolesława Prusa, al. Małachowskiego 3, 
Nałęczów, tel.: 81 5014552; czynne: śr.–sob. 10.00–15.00. 

Dla pierwszych kuracjuszy, którzy od poło-
wy XIX w. coraz liczniej napływali do Nałę-
czowa, zbudowano dom znany dziś jako 
Stare Łazienki. Został on zdewastowany 
wraz z całym majątkiem Małachowskich pod-
czas powstania listopadowego. Przez krótki 
czas w jego pomieszczeniach produkowano 
cukier, jednak nie był to dochodowy interes 
i Małachowscy sprzedali majątek w stanie 
upadku. Budynek, jak i całe uzdrowisko, odzy-
skał blask po 1877 r., kiedy to powołano spółkę 
do prowadzenia zakładu leczniczego, a Ła-
zienki oraz pałac odbudowano. Rozpoczął 
się złoty okres Nałęczowa, który przerwała 
I wojna światowa. Po kilkudziesięciu latach 

uzdrowisko zniszczyła 
II wojna światowa. Dziś 
Stare Łazienki to nowoczesny obiekt sanato-
ryjny wyposażony w światowej klasy sprzęt 
do zabiegów wodnych. Wewnątrz, poza 
bogatymi zdobieniami, znajdziemy sporo 
pamiątek związanych z życiem dawnego 
uzdrowiska i jego gośćmi, m.in. popiersia Hen-
ryka Sienkiewicza oraz Stefana Żeromskiego.

Kolejny ciekawy budynek to wzniesione 
w 2. poł. XIX w. w stylu szwajcarskim Sa-
natorium nr 1. Powstało prawdopodobnie 
w miejscu dawnej austerii. Zachowały się 
drewniane stropy w absydzie, a także deko-
racje i pierwotny wygląd fasady. Dziś działa 
tu m.in. Zakład Hydroterapii. Na wschód od 
tego budynku znajdziemy tzw. Dom Gotycki 
(willa z końca XIX w. zbudowana w popular-
nym w owym czasie w Anglii stylu włoskiego 
gotyku, stąd inna nazwa – Willa Angielska; dziś 
mieści galerię sztuki oraz prywatne gabinety 
lekarskie), natomiast na zachód – Domek 
Grecki (powstały w 1904 r., dziś mieści się 
w nim sklep i gabinety sanatoryjne). 

Warto wybrać się na spacer ulicą Lipową. 
To aleja, przy której usytuowane zostały wy-
jątkowe obiekty willowe. Najciekawsze z nich 

to: Aurelia (styl szwajcarski, koniec XIX w., dziś 
hotel), Mazowsze (styl szwajcarski, bogate 
zdobienia), Nagórze (bogato zdobione we-
randy), Zofiówka (koniec XIX w., z dwoma 
wieżami zakończonymi iglicami). 

Na uwagę zasługują też wille: Oktawia przy 
ulicy Armatnia Góra (wzniesiona w 1880 r., na-
leżała do żony Stefana Żeromskiego Oktawii), 
Brzozy przy ulicy Głębocznica (projekt Jana 
Koszyc-Witkiewicza) oraz zakopiańska w stylu 
Czekoladka przy ulicy Poniatowskiego. 

Muzeum Stefana Żeromskiego 
Stefan Żeromski dzięki niewątpliwemu talentowi lite-
rackiemu nie musiał narzekać na brak funduszy, czego 
dowodem może być willa, którą pisarz wybudował ze 
środków otrzymanych za powieść Popioły. Był to letni 
dom pisarza zaprojektowany przez Jana Koszyc-Witkie-
wicza. Willa ma cechy stylu zakopiańskiego, m.in. strome 
dachy kryte gontem. Od 1928 r. mieści się tu muzeum 
pisarza. W ogrodzie znajduje się też inna budowla projektu 
Witkiewicza. Strzelisty kamienny obiekt to mauzoleum 
Adama Żeromskiego, syna pisarza. Zmarł on na gruźlicę, 
mając zaledwie 18 lat. 

Pomnik B. Prusa w Nałęczowie 
fot. A. Rękas

Stare Łazienki w Nałęczowie 
fot. A. Rękas

Willa Żeromskiego w Nałęczowie 
fot. A. Rękas

Szlaki piesze Szlak Wyżynny Zachodni
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Szlak młynów wodnych 
rzeki Bystrej
Palikuje – Maszki – Kolonia 
Wojciechów – Stary Gaj – Nowy 
Gaj – Charz – Nałęczów – Wąwolnica – 
Mareczki – Bartłomiejowice – 
Zawada – Rzeczyca – Witoszyn – 
Celejów – Wierzchoniów – Bochotnica 
(33 km)

Trasa prowadzi wzdłuż malowniczych zakoli 
rzeki, pozwalając odkrywać miejsca, gdzie 
dawniej stały młyny wodne. Wodę do mie-
lenia ziarna wykorzystywało się tu prawdo-
podobnie już od XVI w. Do dziś zachowało 
się tylko kilka tego typu obiektów, m.in. 

Lubelskie – Kluczkowice – Opole 
Lubelskie – Poniatowa – Wojciechów – 
Nowy Gaj – Nałęczów (ok. 150 km)

Szlak w kształcie pętli zaprowadzi nas do 
ciekawych muzeów regionu. Na jego trasie 
znajdują się:
  Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie 

(al. S. Małachowskiego 3),
  Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczo-

wie (ul. Żeromskiego 8),
  Muzeum Regionalne w Wąwolnicy (pod-

ziemia kaplicy Matki Bożej),
  Muzeum Oświatowe w Puławach (ul. Wło-

stowicka 27),
  Muzeum Nietypowych Rowerów w Gołę-

biu (ul. Puławska 1), 
  Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dol-

nym, Oddział w Janowcu (ul. Lubelska 20),
  Dom Kuncewiczów w Kazimierzu Dolnym 

(ul. Małachowskiego 19),

  Kamienica Celejowska w Kazimierzu Dol-
nym (ul. Senatorska 11/13),

  Galeria Letnia w Kazimierzu Dolnym (Ry-
nek 19),

  Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu 
Dolnym (ul. Zamkowa 2),

  Muzeum Przyrodnicze w Kazimierzu Dol-
nym (ul. Puławska 54),

  Izba Pamięci Kolejowej – Stacja Karczmiska 
(Karczmiska 77),

  Muzeum Regionalne w Kluczkowicach 
(Kluczkowice 7),

  Izba Pamięci Aptekarskiej w Poniatowej 
(ul. Młodzieżowa 1),

  Muzeum Kowalstwa w Wojciechowie 
(Gminny Ośrodek Kultury, Wojciechów 9),

  Muzeum Minerałów w  Nowym Gaju 
(Nowy Gaj 18a).

Wybrane szlaki 
tematyczne 
i ścieżki dydaktyczne

Młyn nad rzeką Bystrą 
fot. A. Rękas

przebudowany na obiekt agroturystyczny 
młyn Hipolit w Nowym Gaju, nieczynny 
młyn w Maszkach czy murowany młyn 
w Bochotnicy. W wielu miejscach można 
odnaleźć pozostałości po młynach, takie jak 
stawy czy urządzenia spiętrzające wodę. 

Szlak kapliczek ziemi 
wojciechowskiej
Sporniak – Palikuje – Wojciechów – 
Ignaców – Romanówka – 
Cyganówka – Halinówka – Kolonia 
Wojciechów I – Kolonia Wojciechów V

Szlak pozwala obejrzeć przykłady ludowe-
go budownictwa sakralnego w okolicach 
Wojciechowa. Prowadzi śladem 13 kaplic 
wystawionych w różnych okresach, najstar-
sze z nich pochodzą z XIX w. 

Szlak muzeów Krainy Lesso-
wych Wąwozów
Nałęczów – Wąwolnica – Celejów – 
Wierzchoniów – Bochotnica – 
Parchatka – Puławy – Gołąb – 
Puławy (nowy most) – Góra 
Puławska – Oblasy – Janowiec 
nad Wisłą (prom) – Kazimierz 
Dolny – Karczmiska – Opole 

Kolejka wąskotorowa w Karczmiskach 
fot. A. Rękas

Muzeum Minerałów w Nowym Gaju 
fot. A. Rękas

Wybrane szlaki tematyczne i ścieżki dydaktyczne
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Szlak smaków Krainy 
Lessowych Wąwozów
Na trasie szlaku znajdują się zarówno restau-
racje, jak i gospodarstwa agroturystyczne, 
karczmy, kawiarnie itd. Odwiedzając je, 
można skosztować wielu potraw kuchni 
regionalnej. W  wielu miejscach można 
zapoznać się też ze sposobami wypieku 
chleba, przygotowywania tradycyjnych se-
rów czy wędlin. Szlak nie ma jednoznacz-
nie wytyczonej trasy. Należą do niego m.in. 
Wojciechosko Zagroda w Wojciechowie, 
młyn Hipolit w Nowym Gaju, Karczma Na-
łęczowska w Nałęczowie czy Villa Bohema 
w Kazimierzu Dolnym. Pełną listę obiektów 
można znaleźć na stronach Lokalnej Or-
ganizacji Turystycznej „Kraina Lessowych 
Wąwozów” (www.kraina.org.pl). 

Ścieżka dydaktyczna 
Dobre – Podgórz
Dobre – rezerwat Skarpa Dobrska 
(tzw. Kosmolana Góra) – Podgórz – 
Dobre (6,5 km)

Oznaczona kolorem żółtym ścieżka przebiega 
przez rezerwat Skarpa Dobrska (zob. s. 15). 
Wiedzie głębokimi wąwozami, pozwala też 
podziwiać panoramę Małopolskiego Prze-
łomu Wisły z zamkiem w Janowcu w tle tzw. 
Kosmolanej Góry.

Ścieżka dydaktyczna Rąblów
Rąblów – Wąwolnica – Głębocznica – 
punkt widokowy – wąwóz lessowy – 
trasa Rąblów–Wąwolnica (4 km)

Oznaczona kolorem zielonym ścieżka ma 
pomóc w poznaniu walorów przyrodni-
czych Płaskowyżu Nałęczowskiego, m.in. 
odsłonięć powstałych dzięki wodom 
polodowcowym.

Ścieżka Korzeniowy 
i Norowy Dół
Kazimierz Dolny (rynek – 
ul. Lubelska – ul. Szkolna) – 
Korzeniowy Dół – Norowy 
Dół – Kazimierz Dolny (ul. Puławska – 
rynek) (6,5 km)

Wycieczka tą trasą to wędrówka baśniowymi 
wąwozami porośniętymi rzadką roślinnością. 
Ścieżka wiedzie również wśród zabytków 

miasta oraz przez miejsce, gdzie dawniej 
znajdował się kazimierski port rzeczny. 

Ścieżka do Mięćmierza
Kazimierz Dolny (rynek – Wąwóz 
Małachowskiego – ul. Czerniawy – 
ul. Słoneczna) – Mięćmierz – 
Albrechtówka – kamieniołom – 
Kazimierz Dolny 
(ul. Krakowska – rynek) (7 km)

Głównym celem tej pętli jest przybliżenie 
turystom urody Mięćmierza – dawnej osady 
flisackiej, a dziś uroczej wioski letniskowej 
znanej ze swej drewnianej architektury. 
Na trasie mijamy także inne ciekawe miejsca 
i obiekty, np. dom Marii Kuncewiczowej (tzw. 
Kuncewiczówka, dziś Muzeum Literackie – 
ul.  Małachowskiego 19, Kazimierz Dol-
ny). Przyrodnicy i geografowie skorzystają 
z możliwości zapoznania się z czterema sub-
regionami (Płaskowyż Nałęczowski, Równina 
Bełżycka, Małopolski Przełom Wisły i Równina 
Radomska) oraz odkrycia różnic między nimi.

Ścieżka dydaktyczna Rogów
Rogów (szkoła podstawowa – zbieg 
dwóch źródeł Jaworzanki) – Wąwozy 
Rogowskie – Rogów (zbieg dwóch 
źródeł Jaworzanki – szkoła 
podstawowa) (6 km)

Ta krótka trasa oznakowana jest kolorem czer-
wonym i biegnie w strefie ochrony źródeł 
rzeki Jaworzanki. Spacer pozwoli m.in. zaob-
serwować różne stadia powsta-
wania wąwozów lessowych. 

Młyn Hipolit w Nowym Gaju 
fot. A. Rękas

Na wiosnę 
fot. UM Puławy

Wybrane szlaki tematyczne i ściezki dydaktyczne
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Przez ziemię puławską przepływa kilka rzek, 
które można przemierzać kajakiem. Miłośni-
cy tej formy spędzania wolnego czasu na 
pewno znajdą tu coś dla siebie. 

Wisła. Wisła jest bardzo malownicza, zwłasz-
cza na odcinku Annopol – Puławy – Dęblin. 
Na pokonanie całego odcinka warto zare-
zerwować sobie dwa dni. Rzeka płynie tu 
leniwie między łachami, wyspami, mieliznami. 
W wielu miejscach brzeg ma charakter ka-
nionu o wapiennych zboczach sięgających 
80 m wysokości. Podczas spływu mija się 
wiele miejscowości o turystycznym charak-
terze (Józefów, Puławy, Kazimierz, Janowiec), 
gdzie łatwo o zaopatrzenie, ale najważniejsze, 
że na kajakarzy czeka sporo ustronnych miejsc 
na nocleg. Można też trafić na gospodarstwa 
agroturystyczne. 

Wieprz. Pływanie po Wieprzu nie należy do 
najłatwiejszych, ale ze względu na swój dziki 
charakter i pełne zakrętów koryto to rzeka 
najbardziej ceniona przez regionalnych ka-
jakarzy. Są tu starorzecza, rozlewiska i mokra-
dła. Spływ kajakiem pozwoli na podglądanie 
wodno-błotnego ptactwa, wydr, piżmaków 
i bobrów. Rzeka ma ponad 300 km, a spły-
wy organizowane są na całej jej długości; 
w okolicach Puław najpopularniejsze są trasy 
pomiędzy Jeziorzanami a Dęblinem. 

Kurówka. Rzekę tę, prawobrzeżny dopływ 
Wisły (wpada do niej w Puławach), mogą 

eksplorować zarówno mniej wprawni ka-
jakarze, jak i profesjonaliści. Jest bardzo 
kręta, płytka i wąska, co powoduje, że ma-
newrując, trzeba się sporo napracować. 
Brzegi są porośnięte gęstą, dziką roślinno-
ścią przywodzącą na myśl raczej dopływy 
Amazonki niż Wisły. Spływy rozpoczynają 
się w Szumowie, a kończą przy Rolniczym 
Zakładzie Doświadczalnym ZDUNG. 

Chodelka. Rzeka płynie przez Dolinę Cho-
delską i dopływa do miejscowości Podgórz, 
za którą kończy swój bieg w Wiśle (przy 
rezerwacie Krowia Wyspa). Chodelka jest 
kameralna, a spływ nią można zaliczyć ra-
czej do rekreacyjnych niż wyczynowych. 
Podczas spływu można zrobić przerwę, by 
wdrapać się na Skarpę Dobrską. Kajakarze 
często wybierają trasę: Szczekarków – Ka-
zimierz Dolny. 

Jak zorganizować spływ? 
Popularność kajakarstwa spowodowała, że zorganizowanie 
w Puławach spływu nie stanowi problemu. Taką usługę oferuje 
MOSiR oraz kilka specjalizujących się w tego typu przedsię-
wzięciach firm, proponując różne formy organizacji – od pełnej 
(dostajemy kajaki, nasze bagaże jadą autem, dopływamy do 
np. gospodarstwa agroturystycznego, gdzie czeka na nas ciepły 
posiłek i sucha pościel) po minimalną (wypożyczamy kajak 
i radzimy sobie, jak umiemy najlepiej). Informacje o organi-
zatorach spływów łatwo odnaleźć w internecie. 

Wypożyczalnia sprzętu pływającego MOSiR, 
ul. Portowa 3 (Marina Puławy), Puławy, tel.: 510 471 132; 
czynne 7 dni w tygodniu, w okresie letnim w godz. 10.00– 

–19.00; sprzęt: 23 kajaki dwuosobowe ze sterem, 2 kajaki 
jednoosobowe ze sterem, 10 kajaków dwuosobowych, 
3 kajaki rodzinne, 6 rowerów wodnych, tramwaj wodny, 
łódź motorowa, katamaran, łódź żaglowa, atestowane 
kamizelki ratunkowe, wiosła.

Kajaki na Kurówce 
fot. A. Rękas

Kajakarze nad Wisłą 
fot. A. Rękas

Spływy kajakowe

Spływy kajakowe
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Narciarstwo
Mało kto kojarzy Puławy z narciarstwem zjaz-
dowym. To błąd, bo choć ziemia puławska to 
nie Tatry czy Dolomity, można tu przyjemnie 
poszusować, korzystając z nowoczesnych 
wyciągów oraz zadbanych, naśnieżanych 
i oświetlonych stokach. 

Parchatka. Tu na narciarzy czekają dwie trasy 
oraz dwa wyciągi talerzykowe. Trasy mają 
długość 420 m każda, a różnica poziomów 
wynosi 50 m. Stoki są oświetlone i naśnie-
żane. Przy wyciągu jest parking na 200 aut. 
W sezonie zimowym działa wypożyczalnia 
sprzętu narciarskiego, a także szkółka narciar-
ska. W sezonie stok czynny: codz. 9.00–22.00.

Rąblów. Ośrodek dysponuje czterema trasa-
mi narciarskimi, z których najdłuższa ma 420 m, 
snowparkiem i oślą łączką dla dzieci. Na szczyt 
wjeżdża się wyciągami talerzykowymi. Trasy 
są sztucznie naśnieżane i oświetlone, a mak-
symalna różnica wysokości wynosi 55 m. Na 
miejscu wypożyczalnia sprzętu i bufet. W se-
zonie stok czynny: codz. 9.00–22.00. 

Kazimierz Dolny. Cztery trasy, z których naj-
dłuższa ma 590 m, są sztucznie naśnieżane 
i oświetlane. Na szczyt wjeżdżamy wyciągami 
talerzykowymi. Na miejscu działa restauracja, 
można też wypożyczyć sprzęt oraz nauczyć się 
jeździć pod okiem instruktora w szkółce narciar-
skiej. W sezonie stok czynny: codz. 9.00–22.00. 

Celejów. Na narciarzy czekają dwa wyciągi 
talerzykowe. Trasy są dośnieżane i oświetla-
ne, a długość zjazdu to 300 m. Na miejscu 
działa wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, 
bufet i szkółka narciarska. W sezonie stok 
czynny: codz. 9.00–22.00. 

Wyciąg narciarski w Parchatce 
fot. A. Rękas

Na basenie w Puławach 
fot. P. Buczkowski

Baseny
Basen i aquapark w Puławach. W sezonie 
letnim na miłośników plażowania i wodnych 
zabaw czeka pięknie usytuowana przy kom-
pleksie leśnym 50-metrowa pływalnia od-
kryta – 8-torowa z podgrzewaną wodą, oraz 
cieszący się popularnością miniaquapark ze 
zjeżdżalniami, placem zabaw dla dzieci oraz 
boiskiem do gry w plażową piłkę siatkową. 

Kryta pływalnia w Puławach. Kryta pły-
walnia znajduje się w kompleksie sportowym 
MOSiR-u Puławy (ul. Hauke-Bosaka) i oferuje: 
basen sportowy o wymiarach 25 × 12,5 m, 
sześć torów, zjeżdżalnię o długości 63 m, dwa 
brodziki do nauki pływania oraz basen re-
kreacyjny z atrakcjami (jacuzzi, 
bicze wodne, masaże).

Narciarstwo | Baseny
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Komunikacja
Dworzec PKS Puławy, ul. Lubelska 9, Puławy, tel.: 
81 886 86 10, rozkład jazdy na: www.pkspulawy.pl
Dworzec PKP w Puławach, al. Partyzantów 59, 
informacja dla podróżnych – tel.: 81 886 26 60 
MZK w Puławach, ul. Dęblińska 2, tel. 81 886 87 53, 
rozkład jazdy na: www.mzk.pulawy.pl

Noclegi
Bochotnica
Willa Anna Maria, Bochotnica 19a, tel.: 609 678 049, 
607 970 661, www.willaannamaria.com
Willa Quo Vadis, Bochotnica 6, tel.: 81 501 43 86

Bronice
Agroturystyczne Biesiady Bronickie, Bronice 1a, 
tel.: 81 741 23 12, 600 946 998
Gospodarstwo agroturystyczne Nad Debrzą, 
Bronice 51a, tel.: 81 503 71 36, 669 766 660

Cholewianka
Gospodarstwo agroturystyczne Zofii Witkow-
skiej, Cholewianka 39, tel.: 81 882 01 07, www.gospo-
darstwo-kazimierzdolny.nocowanie.pl
Wiatrakowo, Cholewianka 60,tel.: 606 667 186, www.
wiatrakowo.pl
Willa Irys, ul. Cholewianka 1c, tel.: 81 881 02 61, 
602 666 241, www.irys.kazimierzdolny.pl

Celejów
W dolinie Bystrej, Celejów 88, tel.: 81 72 36 197, 
607 926 304
Agroturystyka Pod Jabłonią, Celejów 35, tel.: 
605 608 384, www.podjablonia.pl

Dąbrówka
Gospodarstwo agroturystyczne Chata za Wsią 
przy Studni, tel. 81 882 04 40, kom. 665 797 562

Gołąb
Pensjonat u Ireny, Puławska 45, tel.: 534 075 520, 691 
606 188

Jaroszyn
Gospodarstwo agroturystyczne U Sołtysa, Ja-
roszyn 47a, tel.: 81 880 57 41

Janowiec
Dom Agroturystyczny Zielono Mi w Janowcu n. 
Wisłą, Radomska 67, tel.: 81 881 50 69, 519 467 384 
Pensjonat Oblasówka, Oblasy 190, tel.: 81 88 15 209, 
www.oblasowka.pl
Pensjonat Serokomla, Rynek 12, tel.: 81 881 52 40, 
607 607 612, www.janowiec.serokomla.com.pl

Karmanowice
Agroturystyka Przy wąwozie, Karmanowice 4a, 
tel.: 81 710 85 98, 609 054 893, www.przywawozie.pl
Agroturystyka W Dolinie Stawów, Karmanowice 
131, tel.: 607 339 564, www.dolina-stawow.pl
Agroturystyka Zacisze u Beatki, Karmanowice 
71a, tel.: 791 715 152, www.zacisze-agroturystyka.pl
Gospodarstwo agroturystyczne Przy Wąwo-
zie, Karmanowice 4a, tel.: 81 710 85 98, 609 054 893, 
www.przywawozie.pl

Kazimierz Dolny
Apartamenty i pokoje Noce i Dnie, ul. Nadrzeczna 
48a, tel.: 81 881 05 10, 602 681 609, www.noceidniew-
kazimierzu.pl

Balia Spa & Wellness, ul. Droga akacjowa 4, tel.: 
881 666 100, www.balia.eu
Dębowa Pokoje gościnne, ul. Mały Rynek 4, tel.: 
502 395 276
Dom Architekta SARP, Rynek 20, tel.: 81 883 55 44, 
609 931 500, www.domarchitektasarp.pl
Dom Gościnny BEITENU, ul. Lubelska 4, tel. 81 881 
08 94, www. beitenu.pl
Dom Pod Brzozami, ul. Słoneczna 43, tel.: 81 881 04 
63, 508 066 696, www.dompodbrzozami.pl
Dom Pod Jaskółkami, ul. Krakowska 20, tel.: 81 881 
00 32, 721 151 228, www.podjaskolkami.infotury-
styka.pl
Dom Pod Kasztanami, ul. Kwaskowa Góra 4a, tel.: 
81 881 00 22, 601 810 820, www.dompodkaszta-
nami.pl
Dom Pracy Twórczej, ul. Małachowskiego 17, tel.: 
81 881 01 62, www.domdziennikarza.kazimierzdolny.pl
Dom u Profesora, ul. Krakowska 53, tel.: 795 886 161, 
791 686 161, www.domuprofesora.pl
Dom Szkoleniowo Rekreacyjny Kwaskowa (Ośro-
dek Kwaskowa), ul. Czerniawy 3d, tel.: 81 882 13 30, 
602 793 882, www.kwaskowa.pl
Gospodarstwo agroturystyczne Kolorowe Dom-
ki, ul. Góry 100, tel.: 81 881 08 44
Hotel i Restauracja Dwa Księżyce, ul. Sadowa 15, 
tel.: 81 881 08 33, 504 234 222
Hotel GACA SPA, ul. Szkolna 29, tel.: 81 88 100 10, 
www.spa.gacasystem.pl
Hotel Kazimierzówka, Góry 10, tel.: 81 882 03 31, 
785 072 011, www.kazimierzowka.pl
Hotel Król Kazimierz, ul. Puławska 86, tel.: 81 880 
99 99, www.krolkazimierz.pl
Hotel Spichlerz, ul. Krakowska 61, tel.: 81 881 00 36, 
www.spichlerzkazimierzdolny.pl
Hotel Spichlerz pod Żurawiem, ul. Puławska 116, 
tel.: 81 881 02 73, 515 114 614, www.spichlerzpodzu-
rawiem.pl
Hotel Villa Bohema, ul. Małachowskiego 12, tel.: 81 
881 07 56, www.villabohema.pl
Hotel Wenus, ul. Tyszkiewicza 25a, tel.: 81 882 04 00, 
www.hotelwenus.pl
Hotel Zajazd Piastowski, ul. Słoneczna 3, tel.: 81 
889 09 00, www.zajazdpiastowski.pl
Marychost, ul. Kwaskowa Góra 24e, tel.: 502 740 477
Ośrodek oświatowo-szkoleniowy Arkadia, 
ul. Czerniawy 1, tel.: 81 881 00 74, www.osrodek-

-arkadia.kazimierzdolny.pl

Pensjonacik Basia, ul. Czerniawy 59f, tel.: 81 882 01 
42, www.pensjonacik.info
Pensjonat Agharta, ul. Krakowska 2, tel.: 81 882 04 
21, www.aghartakazimierz.pl
Pensjonat Casablanca, ul. Czerniawy 59e, tel.: 81 
882 02 00, www.pensjonatcasablanca.pl
Pensjonat  Dom Góreckich, ul. Kwaskowa Góra 19, 
tel.: 663 643 451, www.domgoreckich.pl
Pensjonat Eger, ul. Czerniawy 53b, tel.: 81 882 02 37, 
601 500 855, www.pensjonateger.pl
Pensjonat Folwark Walencja, ul. Góry 16, tel.: 81 
882 11 65, www.folwarkwalencja.pl
Pensjonat HODIE & CRAS, ul. Krakowska 15, tel.: 
609 049 987, www.hodiecras.pl
Pensjonat Joanna, ul. Sadowa 3, tel.: 81 881 07 39, 
502 624 435, www.pensjonatjoanna.nocowanie.pl
Pensjonat Kazimierski, ul. Tyszkiewicza 38, tel.: 81 
881 08 22, www.pensjonatkazimierski.eu
Pensjonat Pod Świerkami, ul. Nadrzeczna 48c, 
tel.: 81 881 05 95, www.pensjonatpodswierkami.
nocowanie.pl
Pensjonat Pod Wietrzną Górą, ul. Krakowska 1, tel.: 
81 881 06 40, www.wietrznagora.pl 
Pensjonat & Restauracja Austeria Kazimierska, 
ul. Sadowa 7c, tel.: 501 036 308, www.austeriakazi-
mierska.com.pl
Pensjonat Vincent – Sztuka Wypoczynku, ul. Kra-
kowska 11, tel.: 81 881 08 76, 519 058 669, www.pen-
sjonatvincent.pl
Pensjonat Willa Słoneczna 23, tel.: 81 881 03 88, 
www.willa-sloneczna.eu
Pokoje gościnne 4pokoje, ul. Sadowa 4, tel.: 514 
505 433, www.4pokoje.com.pl
Pokoje gościnne Góry 91, Góry 91, tel.: 504 281 860, 
www.gory91.nocowanie.pl
Pokoje gościnne Nadrzeczna 1, ul. Nadrzeczna 1, 
tel.: 81 881 08 46, 508 210 919, www.nadrzeczna1.pl
Pokoje gościnne U Magdy, ul. Puławska 78b, tel.: 
512 116 060, www.pokojeumagdy.nocownaie.pl
Pokoje gościnne Za Dębem, ul. Dębowe Góry 2a, 
tel.: 81 881 03 34, 602 554 644, www.zadebem.kazi-
mierzdolny.pl
Quo Vadis Lounge Bed & Breakfast, ul. Góry 128, 
tel.: 81 882 04 84, www.quovadislounge.pl
Siedlisko-Lubicz, ul. Doły 24, tel.: 81 882 10 49, www.
siedliskolubicz.pl
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Pod Wianusz-
kami, ul. Puławska 80, tel.: 81 881 03 27

5 I n formacje 
praktyczne

Noclegi
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Szkolne Schronisko Młodzieżowe Strażnica, 
ul. Senatorska 25, tel.: 81 881 04 27 
Willa Agnieszka, ul. Krakowska 41a, tel.: 81 882 04 
11, www.willaagnieszka.pl
Willa Ahava, ul. Nadrzeczna 27, tel.: 664 024 225, 
668 215 225
Willa Cyprysowa, ul. Kwaskowa Góra 2a, tel.: 81 881 
06 46, www.willacyprysowa.pl
Willa Julia, ul. Małachowskiego 5, tel.: 606 607 144, 
www.willajulia.kazimierzdolny.pl
Willa Kazimiera, ul. Czerniawy 88, tel.: 609 525 883, 
www.willakazimiera.pl
Willa Malwa, ul. Nadrzeczna 38, tel.: 81 881 01 05, 
603 120 544, 691 425 690
Willa Maria, ul. Szkolna 9, tel.: 603 066 365, www.
willamariawkazimierzu.pl
Willa Murka, ul. Krakowska 59/61, tel. 81 881 00 36, 
www.willamurka.pl
Willa Pod Basztą, ul. Tyszkiewicza 26, tel.: 81 473 55 
35, www.podbaszta.pl
Willa Słoneczna, ul. Szkolna 23a, tel. 81 881 03 88, 
880 056 740, www.willa-sloneczna.eu
Willa Viola, ul. Lubelska 40a, tel.: 662 133 225, www.
willaviola.infoturystyka.pl
Zielona Dolina, ul. Kwaskowa Góra 17, tel.: 500 137 341

Kębło
Dom do wynajęcia Cudowny Zakątek, Kębło 9, 
tel.: 601 811 648, www.cudownyzakatek.pl
Gospodarstwo agroturystyczne Smaga Kazi-
mierz, Kębło 30a, tel.: 695 637 307, 698 664 631, www 
wawolnica.pl/smaga

Kolonia Drzewce
Gospodarstwo agroturystyczne Rzeszot Marta, Ko-
lonia Drzewce 144, Nałęczów, tel.: 81 503 72 94, 781 942 793

Łąki
Eko Resort - Łubinowe Wzgórze, Łąki 45a, tel.: 
512 371 309, www. lubinowe.pl
Gospodarstwo agroturystyczne Biały Domek, 
Łąki 45a, tel.: 81 882 52 97, 609 901 018

Nałęczów
Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe Ener-
getyk, ul. Paderewskiego 10, tel.:  81 501 67 00, 
www.cswenergetyk.lublin.pl

Dwór Nałęczowski Vitaligs SPA, ul. Słoneczna 20, 
tel.: 81 501 47 24, 607 368 400, www.vitaligs.pl
Gospodarstwo agroturystyczne Atmosfera, Ba-
talionów Chłopskich 3, tel.: 81 501 51 07, 608 073 381, 
www.agroturystyka-atmosfera.cba.pl
Gospodarstwo agroturystyczne Sochaj Izabela, 
Batalionów Chłopskich 3, tel.: 81 501 51 07, 608 073 381
Hotel & Spa Villa Aurelia, ul. Lipowa 17, tel.: 508 250 909, 
www.villaaurelia.pl
Hotel Orle Gniazdo, ul. Kolejowa 17, tel.: 601 911 666, 
www.orlegniazdo.com
Hotel Przepióreczka, ul. 1 Maja 6, tel.: 81 501 41 29, 
www.przepioreczka.com.pl
Hotel Termy Pałacowe - Nałęczowianka, ul. Pa-
derewskiego 1a, tel.: 81 501 44 56
Ormonde Resort, Aleja Lipowa 8, tel. 81 743 07 82, 
www.ormonderesorts.pl
Ośrodek Wypoczynku Natura, Poniatowskiego 
40, tel.: 81 501 52 52, 664 789 056, www.natura-na-
leczow.com
Pensjonat Ewelina, ul. Lipowa 16, tel.: 81 501 40 76, 
www.pensjonat-ewelina.pl
Pensjonat Słowicza Dolina, Graniczna 6, tel.: 81 
501 53 99 
Pensjonat Willa Uciecha, ul. 1 Maja 22, tel.: 81 501 44 56
Pokoje gościnne Parkowe Tarasy, ul. Andriollego 
9, tel.: 81 501 49 72, www.parkowetarasy.spanie.pl
Samoniówka, ul. 1 Maja 26, tel.: 81 501 47 47, www.
samoniowka.pl
Pokoje Poniatówka, ul. Poniatowskiego 24, tel.: 691 
854 277, www.poniatowka.com.pl
W Drzewach, ul. Klonowa 2, tel.: 530 277 831, www.
wdrzewach.pl
Wellness & Spa W Krainie Alicji, ul. Kolejowa 37, 
tel. 81 501 51 25, www.wkrainiealicji.pl
Willa Alba, ul.  1  Maja 11, tel.:  781 498 840, 
www.willaalba.pl
Willa Anna, ul. Spółdzielcza 9, tel.: 81 476 15 16, www.
willaanna9.spanie.pl
Willa Faustynka, ul. Głębocznica 4b, tel.: 601 731 
963, www.willafaustynka.pl
Willa Kolorowa, ul. Kolejowa 13, tel.: 81 501 43 42, 
www.willakolorowa.spanie.pl
Willa Oktawia, ul. Armatnia Góra 12, tel.: 81 501 47 
38, www.willaoktawia.republika.pl
Willa Polesie, Prusa 3a, tel.: 81 501 41 72, 692 879 459, 
www. polesie.wix.com/willapolesie

Willa Starówka, ul. Chmielewskiego 4, tel.: 81 501 
41 34, www.willastarowka.eu
Willa Zacisze, ul. Prusa 17a, tel.: 81 501 55 24, www.
willazacisze.naleczow.com.pl

Nowy Gaj
Gospodarstwo agroturystyczne Anna i Jacek 
Kowalscy, Nowy Gaj 4a, tel.: 81 517 76 41, 665 261 385
Gospodarstwo agroturystyczne Młyn Hipo-
lit, Nowy Gaj 18a, tel.: 81 723 75 72, 505 288 292, 
www.mlynhipolit.pl

Oblasy
Hotel Kazimierski Zdrój, Oblasy 199, tel.: 81 881 55 
00, www.hotelkazimierski.pl

Palikije
Gospodarstwo agroturystyczne Pod Lipami, Pali-
kije II 100, tel.: 603 996 700, www.podlipami.dybala.pl

Parchatka
Karczma Parchatka, Parchatka 187, tel.: 81 888 43 04, 
516 750 040, www.karczma.parchatka.pl

Puławy 
Hotel Olimpic, ul. Hauke-Bosaka 1, tel.: 81 458 62 30, 
www.olimpic.pulawy.pl
Hotel IUNG, al. Królewska 17, tel.: 81 887 73 06, 887 
73 07, www.hotel.iung.pulawy.pl
Hotel Izabella, ul. Lubelska 1, tel.: 81 886 30 41 do 
45, www.izabella.pl
Hotel Pikul, ul. Lubelska 65, tel.: 81  888 22 60, 
www.hotelpikul.pl
Hotel Prima, al. Partyzantów 44, tel.: 81 886 38 24, 
www.hotelprima.pl
Hotel Trzy Korony, ul. 6 Sierpnia 43b, tel.: 81 886 44 
44, www.trzy-korony.com 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe PTSM, ul. Wło-
stowicka 27, tel. 81 886 33 67, www.ssmpulawy.pl
Willa Puławianka Bed&Breakfast, ul. Henryka 
Dąbrowskiego 14, tel.: 608 299 566, www.pula-
wianka.pl

Trzebiesza
Pensjonat Bajka, Trzebiesza 4, tel.: 81 827 52 87, 
www.pensjonatbajka.pl

Uściąż
Zagrodowa Osada, Uściąż 114b, tel.: 81 828 84 90, 
www.zagrodowaosada.pl

Wąwolnica
Gospodarstwo agroturystyczne Piękne Wąwozy, 
Bełżycka 2, Wąwolnica. tel.: 81 882 54 00 
Pensjonat i Restauracja Rozanna, ul. 3 Maja 2, tel.: 
81 882 50 09, 797 574 232, www.rozanna.pl
Dom Pielgrzyma, ul. Zamkowa 24, tel.: 81 882 50 
04, www.sanktuarium-wawolnica.pl/dom-pielgrzy-
ma.html
Agrowczasy u Bogusi, Zarzeka 63, tel.: 81 882 54 17, 
www.wakacjenawsi.net.pl

Wojciechów
Biesiada Wojciechów, Wojciechów 151a, tel. 81 517 
72 02, tel.: 607 371 556, www.biesiadawojciechow.pl
Gospodarstwo Agroturystyczne Barbara i Wło-
dzimierz Czerniecowie, Wojciechów 151, tel.: 81 517 
72 02, 607 262 556
Gospodarstwo agroturystyczne Sapałowe 
Wzgórze, Wojciechów 29, tel.: 81 517 73 02
Gospodarstwo agroturystyczne U Kowalowej, 
Wojciechów 153, tel.: 81 517 73 05, 665 491 022

Wylągi
Gospodarstwo agroturystyczne Stajnia w Wy-
lągach, Wylągi 43, tel.: 81 881 00 48, www.wylagi.pl
Pensjonat Lipowa Dolina, Wylągi, tel.: 509 367 388, 
www.lipowadolina.pl

Zarzeka
Gospodarstwo Agroturystyczne Bogumiła 
Szyszkowska, Zarzeka 63, Wąwolnica, tel.: 81 882 
54 17, www.wakacjenawsi.net.pl

Gastronomia 
Kazimierz Dolny
Austeria Kazimierska, ul. Sadowa 7c

Bajgiel, ul. Lubelska 4 a
Bar – Kawiarnia Dębowa, ul. Mały Rynek 4
Bar pod Bykiem, Mały Rynek 2
Bar „Przystań”, ul. Nadwiślańska
Dom Michalaków, ul. Nadrzeczna 24
Fresh – jedzenie na wagę, ul. Tyszkiewicza 18

Noclegi
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Herbaciarnia Galeria „U Dziwisza”, ul. Krakowska 6
Kawiarnia Rynkowa, ul. Rynek 7
Klubojadalnia Przystanek Korzeniowa, ul. Doły 43
Knajpa Artystyczna, ul. Senatorska 7
Kocioł Smaków, ul. Sadowa 23
Naleśniki Francuskie, ul. Krakowska 26
Obiady domowe, ul. Nadwiślańska 7
Pod Wietrzną Górą, ul. Krakowska 1
Restauracja Hotelu „Zajazd Piastowski”, ul. Sło-
neczna 3
Restauracja Kamienica Biała, ul. Senatorska 17
Restauracja Kazimierzówka, ul. Góry 10
Restauracja Kuchnia i Wino, ul. Krakowska 11
Restauracja Kwadrans. ul. Sadowa 7a

Restauracja „Na piętrze”, ul. Nadrzeczna 6
Stara Łaźnia, ul. Senatorska 21
U Fryzjera, ul. Witkiewicza 2
Willa Pod Basztą, ul. Tyszkiewicza 26
Villa Bohema, ul. Małachowskiego 12
Zielona Tawerna, ul. Nadwiślańska 4

Nałęczów
Club Atrium (Uzdrowisko i SPA), al. Grabowa 1a

Hallo Pizza, ul. 1 Maja 8
Kawiarnia Jaśminowa, ul. Chmielewskiego 1b

Kawiarnia Niezapominajka, ul. Leśna 1
Kawiarnia Pałacowa, ul. Małachowskiego 5 (Pałac 
Małachowskich)  
Kawiarnia Pod Palmami (w Sanatorium ZNP), ul. Gło-
wackiego 7
Kawiarnia Relaks (w Sanatorium dla Rolników), 
ul. Górskiego 14
Kawiarnia Rufus Cafe, ul. 1 Maja 5
Kawiarnia Willa Uciecha ul. 1 Maja 22 
Madejowa Chata, ul. 1 Maja 8
Pensjonat Ewelina Kawiarnia, Restauracja, al. Li-
powa 16 
Przepióreczka Restauracja, ul. 1 Maja 6
Roko Restauracja, ul. Chopina 1
Restauracja Wołyń, ul. Paderewskiego 5
Stara Apteka, al. Lipowa 4

Puławy
Ai-Este Sushi, ul. Zielona 3
Bar Ararat, ul. Kołłątaja 50a

Bar azjatycki Kim Loan, al. Partyzantów 51 b
Cafe Bar Baatis, ul. Lubelska 2
Bar Kebab, ul. gen. Fieldorfa Nila 

El Tiempo Tapas Bar & Restaurant, ul. Wojska 
Polskiego 1/52
Gościniec nad Wisłą, ul. Dęblińska 3
Hamburgery u Stefana, ul. Gdańska 3a

Herbaciarnia Czartoryska, al. Królewska 4
Italiano Risto-Bar, ul. Gościńczyk 57g

Kawiarnia Grota Parkowa, ul. 4 PP Wojska Pol-
skiego 17
Kawiarnia Pauza, ul. Zielona 3
Kebab Hamsa, ul. Piłsudskiego 24
Kebab Sihem, ul. Kołłątaja 18e

Kebab u Szwagra, ul. Lubelska 20
Klub K2, ul. Centralna 2a

Klub Oskar, ul. Piłsudskiego 30
Muzokawiarnia Peweks, ul. Centralna 1
Oranżeria, ul. Centralna 23
Papoo Pierogarnia i Naleśnikarnia, al. Partyzan-
tów 2a

Pizzeria Da Grasso, ul. Zielona 3a

Pizzeria 108, ul. PCK 8
Pizzeria Atmosfera, ul. Wojska Polskiego 7 a
Pizzeria Dancing Pizza, ul. Centralna 10
Pizzeria Desperado, ul. Kazimierska 24
Pizzeria Kominek, ul. Wojska Polskiego 8b

Pizzeria-kawiarnia Cynamon, ul. Centralna 1
Pizzeria Max Music, ul. Piłsudskiego 2
Pizzeria OK, ul. Legionu Puławskiego 5
Pub Pizzeria Czarny Piotruś, ul. Armii Krajowej 10a

Remiza Pizzeria, ul. Lubelska 10
Restauracja Antyk, ul. Kochanowskiego 17
Restauracja Kameralna, ul. Kochanowskiego 8
Restauracja Kardamon, ul. Lubelska 2c

Restauracja Orientalna HANOI, ul. Kołłątaja 18
Restauracja Pod Dębami, ul. Norwida 2
Restauracja Sybilla, al. Królewska 17
Restauracja u Cecha (Willa Samotnia), ul. Zielona 36
Restauracja Tawerna, ul. 6 Sierpnia 43
Restauracja w hotelu Izabella, ul. Lubelska 1
Restauracja w hotelu Pikul, ul. Lubelska 65
Restauracja w hotelu Prima, al. Partyzantów 44
Restauracja w hotelu Trzy Korony, ul. 6 Sierpnia 43b

Restauracja Willa Cienista, ul. Zielona 23
Tawerna Grecka Cyklady, ul. Centralna 17
Zielony Pomidor, ul. Gdańska 6a lok. 7

Muzea

Gołąb
Muzeum Nietypowych Rowerów, ul. Puławska 1, 
tel.: 601 81 45 27, www.muzeumrowerow.pl

Janowiec nad Wisłą
Muzeum Nadwiślańskie, Oddział Zamek w Ja-
nowcu, ul. Lubelska 20, tel.: 81 881 52 28, www.mnkd.
pl/zamek-w-janowcu

Karczmiska
Izba Pamięci Kolejowej – Stacja Karczmiska, 
Karczmiska 77

Kazimierz Dolny
Gmach Główny Muzeum Nadwiślańskiego, ul. Ry-
nek 19, tel.: 81 881 02 88, www.mnkd.pl
Muzeum Nadwiślańskie, Oddział Dom Kunce-
wiczów, ul. Małachowskiego 19, tel.: 81 881 01 02, 
www.mnkd.pl/dom-kuncewiczow
Muzeum Nadwiślańskie, Oddział Kamienica 
Celejowska, ul. Senatorska 11/13, tel.: 81 881 01 04, 
www.mnkd.pl/kamienica-celejowska
Muzeum Nadwiślańskie, Oddział Przyrodniczy, 
ul. Puławska 54, tel.: 81 881 03 26, www.mnkd.pl/
muzeum-przyrodnicze 
Muzeum Nadwiślańskie, Oddział Sztuki Złot-
niczej, ul. Rynek 19, 81 881 02 88, www.mnkd.pl/
muzeum-sztuki-zlotniczej

Kluczkowice
Muzeum Regionalne, Kluczkowice 7, tel. 81 8271067
 

Nałęczów 
Muzeum Lubelskie w Lublinie Oddział Muzeum 
Bolesława Prusa w Nałęczowie, al. Małachowskie-
go 3, tel.: 81 501 45 52, www.muzeumlubelskie.pl
Muzeum Lubelskie w Lublinie Oddział Muzeum 
Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, ul. Żerom-
skiego 8, tel.: 81 501 47 80, www.muzeumlubelskie.pl

Nowy Gaj
Muzeum Minerałów, Nowy Gaj 18a (młyn Hipolit), 
tel.: 81 723 75 72, 517 81 29, www.mlynhipolit.pl

Poniatowa
Izba Pamięci Aptekarskiej w Poniatowej, ul. Mło-
dzieżowa 1 (apteka Galenica), tel.: 81 820 37 09, 820 37 07

Puławy
Muzeum Nadwiślańskie, Oddział Muzeum Czar-
toryskich w Puławach, ul. Czartoryskich 8, tel.: 
81 475 45 01, www.mnkd.pl/muzeum-czartoryskich
Muzeum Oświatowe, ul. Włostowicka 27, tel.: 81 886 
33 67, www.ssmpulawy.pl
Muzeum Pomocy Drogowej, Holowania i Ratow-
nictwa Drogowego, ul. Dęblińska 4d, tel.: 81 888 
22 22, 655 300 339

Wąwolnica
Muzeum Regionalne, podziemia kaplicy Matki 
Bożej, ul. Zamkowa 24, tel.: 81 882 50 04, www.sank-
tuarium-wawolnica.pl/muzeum.html

Wojciechów
Muzeum Kowalstwa, Gminny Ośrodek Kultury 
w Wojciechowie (Wieża Ariańska), Wojciechów 9, 
tel.: 81 517 72 10, www.kowale.com.pl 

Gastronomia | Muzea
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Indeks miejscowości i wybranych obiektów

Bałtów 63

Baranów 78

Bochotnica 68, 69, 82

Bystra (rzeka) 10, 14, 78

Celejów 78

Chodelka (rzeka) 87

Gołąb 61, 82

Góra Puławska 76

Janowiec nad Wisłą 9, 60, 68, 76, 82

Józefów nad Wisłą 77

Kaliszany 77

Karczmiska 10, 82

Kazimierski Park Krajobrazowy 15

Kazimierz Dolny  9, 28, 60, 70, 76, 78, 
82, 85, 89

Klementowice 65

Kolonia Zbędowice 65, 78

Końskowola 10, 64, 74

Kurówka (rzeka) 86

Las Stocki 65, 78

Łąki Bonowskie 62

Małopolski Przełom Wisły 10, 76

Maszki 82

Mięćmierz 85

Młynki 74

Nałęczów 8, 79, 83

Nasiłów 67, 76

Nowy Gaj 77, 82, 83

Nowy Pożóg 65

Obszar Chronionego Krajobrazu 
„Pradolina Wieprza” 17

Olszowy Dół 75

Opoka 74

Parchatka 67, 75, 76, 82, 88

Piotrawin 77

Płaskowyż Nałęczowski 14

Pulki 74

Puławy  8, 36, 60, 63, 67, 74, 75, 76, 
82, 89

 Altana Chińska 47

 Brama Rzymska 45

  budynek oficerski 2. Pułku 
Saperów Kaniowskich 57

  budynek podoficerski 2. Pułku 
Saperów Kaniowskich 57

 cmentarz włostowicki 52

 Dom Gotycki 42

  Domek Aleksandryjski zob. Żółty 
Domek

 Domek Grecki 44

 domki rybackie 56

 gmach rady miejskiej 56

 groby saperów kaniowskich 59

 groty w parku Czartoryskich 47

 hotel i restauracja Trzy Korony 56

 kaplica pałacowa 48

 kasyno oficerskie 57 

  kompleks turystyczny 
nad Wisłą 54

 kordegardy pałacowe 36

  koszary 2. Pułku Saperów 
Kaniowskich 57

  kościół pw. Matki Bożej 
Różańcowej 57

  kościół pw. św. Józefa 
Oblubieńca 53

  kościół pw. Wniebowzięcia NMP 
zob. kaplica pałacowa

 krzyż Kaniowski 59

 Łacha Wiślana 41, 56

 marina 54

  Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy 74

 MOSiR 60, 89

  most im. Prezydenta Ignacego 
Mościckiego 54

 Muzeum Oświatowe 53, 83

 obserwatorium astronomiczne 53

 oficyny pałacowe 37

 pałac Czartoryskich 38

 Pałac Marynki 45

 park Czartoryskich 37

 Pasaż Angielski 47

  Puławski Park Naukowo-
Technologiczny 63

 restauracja Tawerna 56

 rzeźba Tankred i Klorynda 44

  salon dla studentów Instytutu 
Puławskiego 49

  sarkofag w parku Czartoryskich 45

  Schody Serpentynowe 
zob. Schody Tarasowe 

 Schody Tarasowe 47

 spichlerz zbożowy 56

 Starostwo Powiatowe 52

 szpital św. Karola Boromeusza 52, 59

 Świątynia Sybilli 41

 wieża ciśnień 36

 wieża widokowa nad Wisłą 56

 willa Cienista 50

 willa Kruszyna 50

 willa Samotnia 50

  wodowskaz na bulwarze 
Nadwiślańskim 56

 zajazd Pod Pielgrzymem 52

 Zakłady Azotowe „Puławy” 61

 Żółty Domek 48

Pustynia Kaltenbacha 17

Rąblów 79, 84, 88

rezerwat Jezioro Piskory 16, 62

rezerwat Krowia Wyspa 15, 76

rezerwat Łęg na Kępie 16, 41

rezerwat Skarpa Dobrska 15, 76, 84

Rogów 85

Sadłowice 67

Sielce 74

Skowieszyn 64

Wąwolnica 10, 78, 82

Wieprz (rzeka) 86

Wisła (rzeka) 86

Włostowice 10, 52, 67

Wojciechów 9, 78, 82, 83

Wojszyn 67

Wronów 74

Żyrzyn 78


