DOLINA RZEKI PILICY - PRZEWODNIK
Podstawowe informacje

PRZEWODNIK
TURYSTYCZNY

www.dolinarzekipilicy.pl

Projekt „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim”
jest doﬁnansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

1

2

Wydawca:

DOLINA RZEKI PILICY - PRZEWODNIK

Partnerzy projektu:

Źródła zdjęć:
Starostwo Powiatowe
w Tomaszowie Mazowieckim
Urząd Miasta Tomaszowa

Starostwo Powiatowe

Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

Urząd Gminy Inowłódz

w Tomaszowie Mazowieckim

ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4

ul. Spalska 2

ul. św. Antoniego 41

97-200 Tomaszów Mazowiecki

97-215 Inowłódz

97-200 Tomaszów Maz.

44 724 55 73, 724 64 09

44 710 12 33

44 724 21 27, 724 27 50

sekretariat@gmina.tomaszow.pl

gmina@inowlodz.pl

sekretariat@powiat-tomaszowski.pl

www.gminatomaszowmaz.pl

www.inowlodz.pl

www.powiat-tomaszowski.pl

Mazowieckiego / Dariusz
Kwapisiewicz
Urząd Gminy Tomaszów
Mazowiecki
Urząd Gminy Inowłódz
Gminne Centrum Kultury
w Inowłodzu / Agnieszka Ciołak
Urząd Gminy Rzeczyca
Andrzej Ambroziak
Centralny Ośrodek Sportu
w Spale

Urząd Miasta

Urząd Gminy Rzeczyca

Klasztor oo. Franciszkanów

Tomaszowa Mazowieckiego

ul. Tomaszowska 2

w Smardzewicach

ul. POW 10/16

97-220 Rzeczyca

Parafia św. Katarzyny

97-200 Tomaszów Maz.

44 710 51 11, 710 61 76

w Rzeczycy

44 724 23 11

ug@rzeczyca.pl

Stowarzyszenie „Dębowy

sekretariat@tomaszow-maz.pl

www.rzeczyca.pl

Liść”

www.tomaszow-maz.pl

Opracowanie, tłumaczenie i druk: APLAN Media Sp. z o. o.
2021 rok, Egzemplarz bezpłatny, ISBN 978-83-960859-0-0

www.dolinarzekipilicy.pl

DOLINA RZEKI PILICY - PRZEWODNIK

Spis treści
Słowo wstępne .......................................................................... str. 4
O projekcie ................................................................................. str. 6
Podstawowe informacje ...................................................... str. 10
Powiat Tomaszowski .............................................................. str. 11
Historia i kultura Ziemi Tomaszowskiej .......................... str. 12
Położenie ................................................................................. str. 13
Środowisko geograficzne i klimat ..................................... str. 14
Szlak kajakowy ....................................................................... str. 15
Dolina Rzeki Pilicy
Smardzewickim nurtem
z Karolinowa do Tomaszowa ...............................................str. 18
Gmina Tomaszów Mazowiecki ............................................ str. 22
Atrakcje ..................................................................................... str. 24
Wydarzenia .............................................................................. str. 31
Baza noclegowo-gastronomiczna .................................... str. 32

3

I jesteś w dobrym miejscu!
Pilicą przez Tomaszów Mazowiecki.................................. str. 34
Miasto Tomaszów Mazowiecki ........................................... str. 38
Atrakcje ..................................................................................... str. 41
Wydarzenia .............................................................................. str. 58
Baza noclegowo-gastronomiczna .................................... str. 60
Śladami królów i prezydentów,
czyli odkrywając Inowłódz i Spałę ....................................str. 63
Gmina Inowłódz ..................................................................... str. 68
Spała ......................................................................................... str. 69
Atrakcje ..................................................................................... str. 71
Wydarzenia .............................................................................. str. 82
Baza noclegowo-gastronomiczna .................................... str. 84
Inowłódz ................................................................................... str. 86
Atrakcje ..................................................................................... str. 87
Wydarzenia .............................................................................. str. 93
Baza noclegowo-gastronomiczna .................................... str. 95
Wśród Rzeczyckich łąk .........................................................str. 97
Gmina Rzeczyca ................................................................... str. 102
Atrakcje ................................................................................... str. 104
Wydarzenia ............................................................................ str. 110
Poradnik dla kajakarza ....................................................... str. 112
Wypożyczalnie sprzętu i organizatorzy spływów...... str. 115
Szlaki turystyczne ............................................................... str. 117

4

DOLINA RZEKI PILICY - PRZEWODNIK

Słowo wstępne
Szanowni Państwo!
Z ogromną przyjemnością przedstawiamy Państwu przewodnik turystyczny po Dolinie rzeki Pilicy. To wyjątkowe
miejsce pod względem przyrodniczo-krajoznawczym, wypoczynkowym, jak i historycznym. Pilica to przede wszystkim
prawdziwy raj dla kajakarzy. Jej meandry i rozpościerające
się wokół widoki na pewno zauroczą niejednego turystę, na
długo pozostając w pamięci. Pilica (podobnie jak cały obszar
powiatu tomaszowskiego) ma do zaoferowania wiele różnorodnych atrakcji, które z pewnością Państwa zachwycą.
Pobudzeniu turystyki aktywnej w Dolinie rzeki Pilicy
poświęcony jest projekt partnerski pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie
Tomaszowskim”, którego efektem jest niniejszy przewodnik. Realizacja projektu ma na celu zwiększenie wykorzystania walorów krajobrazowych i kulturowych oraz stworzenie

warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu
o wykorzystanie potencjału Doliny rzeki Pilicy. To w efekcie
przyczyni się do kreowania w skali ponadregionalnej marki
turystycznej „Dolina rzeki Pilicy”.
W niniejszym przewodniku szczegółowo opracowane
zostały cztery odcinki Doliny rzeki Pilicy, położone w obrębie powiatu tomaszowskiego. W przewodniku znajdziecie
Państwo mapy, które ułatwią poruszanie się po terenie,
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ale także przygotowanie do spływów kajakowych, rowerowych

i pola dadzą wytchnienie podczas wędrówek, ale też pozwolą

wypraw czy pieszych wędrówek. Prezentacja najważniejszych
atrakcji turystycznych oraz pełna baza noclegowa i gastronomiczna z pewnością pomogą zaplanować wypoczynek.

niespiesznie przyglądać się tutejszej faunie i florze. Wartki
nurt Pilicy poniesie kajakiem wzdłuż malowniczych krajobrazów, przynosząc niezapomniane wrażenia i chęć powrotu na
dłużej.

Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie! Pasjonaci historii mogą
podziwiać liczne zabytki, a rodziny z dziećmi skorzystać
z szeregu atrakcji. Na fanów wędrówek i kolarstwa czekają
liczne szlaki turystyczne piesze i rowerowe. Okoliczne łąki

Wspólnie płyńmy z nurtem rzeki Pilicy!
Partnerzy Projektu
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O projekcie
Przewodnik turystyczny po Dolinie rzeki Pilicy powstał
w ramach projektu partnerskiego pn. „Podnoszenie jakości
zasobów turystycznych Doliny rzeki Pilicy poprzez rozwój
infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie
Tomaszowskim”. Liderem projektu jest Gmina Tomaszów
Mazowiecki, natomiast partnerami: Gmina Miasto Tomaszów
Mazowiecki, Gmina Rzeczyca, Gmina Inowłódz i Powiat Tomaszowski. Projekt zrealizowany został w latach 2018-2021.
Dzięki połączeniu sił 5 partnerów wykonano zadania doty
czące zagospodarowania turystyczno-rekreacyjno-wypo
czynkowego w Dolinie Rzeki Pilicy. Powiat tomas zowski
odpowiada natomiast za promocję budowanej w ramach
projektu marki Doliny rzeki Pilicy.

DOLINA RZEKI PILICY - PRZEWODNIK

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące inwestycje:
Gmina Tomaszów Mazowiecki:
• park edukacyjno-rekreacyjny „Edukacja leśna” w miejscowości Tresta;
• rozbudowa obiektu użyteczności publicznej do celów
kulturalno-turystycznych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynku w miejscowości Twarda (przedszkole
i świetlica);
• miejsce do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w Smardzewicach;
• ścieżka rowerowa od miejscowości Smardzewice do miejscowości Tresta i Twarda.
Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki:
• „Przystań nad rzeką Pilicą” przy ul. PCK.
Gmina Inowłódz:
• budowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowo-turystycznej, w tym miejsc do obsługi turystyki kajakowej w miejscowości Spała;
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• budowa nowej i rozbudowa istniejącej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowo-turystycznej, w tym miejsc do obsługi turystyki kajakowej w miejscowości Inowłódz.
Gmina Rzeczyca:
• budowa miejsc do obsługi turystyki kajakowej wraz z odpowiednią infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Łęg
i Grotowice;
• szlak pieszo-rowerowy relacji Żądłowice – Łęg;
• szlak pieszo-rowerowy relacji Mysiakowiec – Grotowice;
• ścieżka rowerowa przez rezerwat Żądłowice.

Powiat Tomaszowski:
• przewodnik turystyczny po Dolinie rzeki Pilicy;
• strona internetowa i QR kody;
• logotyp wraz z hasłem reklamowym;
• seminarium branżowe.
Realizacja projektu ma na celu zwiększenie wykorzystania
walorów krajobrazowych i kulturowych oraz stworzenie
warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu
o wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu – Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy – co przyczyni się
do kreowania w skali podregionalnej marki turystycznej
„Dolina rzeki Pilicy”.

Projekt nr RPLD.06.02.01-10-0059/17 jest współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki
turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej.
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Powiat
Tomaszowski
Powiat Tomaszowski położony jest w centralnej
Polsce, w południowo-wschodniej części województwa łódzkiego. Zajmuje powierzchnię 1026
km² i liczy 116,14 tys. mieszkańców (dane GUS na
dzień 30.06.2020 r.) Obejmuje swym zasięgiem
10 gmin wiejskich i Gminę Miasto Tomaszów
Mazowiecki – stolicę powiatu. Centralne położenie powiatu umożliwia dobre połączenia komunikacyjne: drogowe i kolejowe m.in. z Łodzią,
Warszawą, Radomiem, Krakowem i Katowicami.
Powiat ma charakter rolniczo-przemysłowy,
a cechą wyróżniającą jest duża lesistość – lasy
zajmują ok. 31 % jego powierzchni. Duże kompleksy leśne w połączeniu z urozmaiconą rzeźbą
terenu oraz dolinami rzek sprawiają, że Ziemia

Tomaszowska jest regionem o wyjątkowych
walorach przyrodniczo-krajobrazowych. Największym atutem jest z pewnością położenie
w malowniczej Dolinie rzeki Pilicy. Bogate walory przyrodnicze, lasy i parki krajobrazowe,
a przede wszystkim Pilica stwarzają wspaniałe
warunki dla turystyki aktywnej, wypoczynku
i rekreacji na łonie natury.
Jeno miejsce, wiele możliwości – tak jednym
zdaniem można podsumować charakter Powiatu Tomaszowskiego. Przyroda, historia, zabytki
i bogata kultura – to wszystko sprawia, że każdy
znajdzie tutaj coś dla siebie, a przepiękne krajobrazy Doliny rzeki Pilicy na długo pozostaną
w pamięci i zachęcą do powrotu.
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Historia i kultura Ziemi Tomaszowskiej
Osadnictwo na terenie powiatu sięga wczesnego średniowiecza. Za jedną z najstarszych miejscowości, istniejącą od XI w.
uznaje się Inowłódz. Ziemia Tomaszowska była świadkiem wielu bitew, walk i potyczek, często kończących się zniszczeniem
i grabieżą. Jednak poczucie wspólnoty pozwalało przetrwać
trudne lata, a tutejsi mieszkańcy czuli misję przekazywania
tradycji z pokolenia na pokolenie.
Rzeka Pilica, przepływająca przez Ziemię Tomaszowską, pełniła
ważną funkcję już od samego początku zasiedlania tutejszych
terenów. Życie dawnych osad skupione było wokół rzek, które
zapewniały pożywienie, wodę, stanowiły naturalną przeszkodę dla zagrożenia, a tym samym ochronę dla mieszkających
tu społeczności. Historycznie rzeki spełniały także rolę dróg,
którymi transportowano dobra materialne, pozwalając na
wymianę towarów i handel. Pilica była naturalnym szlakiem
wodnym zapewniającym handel drewnem, czyli największym
bogactwem regionu. Przez jej obszar przebiegały najważniejsze szlaki handlowe: bursztynowy, litewski (Wolbórz), ruski
(Inowłódz, Sulejów). Podczas wojen Pilica stanowiła naturalną
granicę, m.in. zaborów pruskiego i austriackiego. Przez tutejszą
ziemię przetoczyło się szereg bitew m.in. z udziałem hetmana
Czarnieckiego, który walczył ze Szwedami pod Inowłodzem.

Rzeka Pilica, na terenie powiatu tomaszowskiego, leży w obrębie
dwóch regionów etnograficznych: rawskiego i opoczyńskiego.
Tradycja ludowa znacząco wpłynęła na tożsamość kulturową
regionu.
Podkreślić należy, że mieszkańcy gmin położonych w Dolinie rzeki Pilicy żywo kultywują tradycje i zwyczaje ludowe.
Na uwagę zasługuje ciekawy dorobek kulturowy, który reprezentują pieśni ludowe, stroje, zwyczaje weselne oraz kuchnia
regionalna. Powodem do dumy są także lokalni twórcy ludowi
specjalizujący się m.in. w wycinankach, ozdobach papierowych,
hafcie. W gminach Doliny rzeki Pilicy prężnie działają zespoły lu-
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Położenie
Rzeka Pilica ma długość 340 km
Pomorskie
i przepływa przez południową
Warmińsko-Mazurskie
Zachodniopomorskie
oraz centralną Polskę. Jej źródło
Podlaskie
Kujawskoznajduje się w okolicy miejscoPomorskie
wości Pilica, kolejno ciągnie się
Mazowieckie
Lubuskie
przez Wyżynę Krakowsko-CzęstoWielkopolskie
chowską, Niziny Środkowopolskie
i ca
Pil
oraz Nizinę Środkowomazowiecką,
Łódzkie
Lubelskie
Dolnośląskie
po czym wpada do Wisły w regionie
Świętokrzyskie
zwanym Doliną Środkowej Wisły
Opolskie
Śląskie
(w rejonie Warki). Rzeka jest atrakcyjPodkarpackie
Małopolskie
na pod kątem zarówno przyrodniczym,
jak i krajoznawczym. Jej kręte koryto tworzy wiele
półwyspów, łuków, pętli i rozlewisk. Na terenie powiatu
tomaszowskiego Pilica przepływa przez 4 gminy: gminę Tomaszów Mazowiecki, miasto Tomaszów Mazowiecki, gminę Inowłódz i gminę Rzeczyca. Na
WARSZAWA

ŁÓDŹ

TOMASZÓW
MAZOWIECKI

Pi li ca

dowe, takie jak: Smardzewianie, Sami Swoi z Twardej, Ciebłowianie, Mali Smardzewianie, Mali Rzeczycanie, Brzustowianie, Królowianki, Kapela Gmajów
z Gliny czy Kapela Chabrów z Bobrowca. Pielęgnowaną od wielu lat tradycją jest tzw. pierzawka.
To idealna okazja do integracji i spędzenia czasu
w przyjaznej atmosferze. W Rzeczycy pierzawka
przybiera formę Regionalnego Konkursu Darcia
Pierza. Podobnie podczas Święta Ziemniaka w Brzustowie, gdzie wspólnie na wielkim palenisku piecze
się ziemniaki, a całej imprezie towarzyszy lokalna
muzyka. Jednym z ważniejszych wydarzeń w życiu
kulturalnym regionu są Dożynki Prezydenckie
w Spale, których tradycja sięga lat 20-tych XX w.

atrakcyjność Doliny Pilicy, a także całego regionu wpływa również zróżnicowana rzeźba terenu i bogate zasoby przyrodnicze, w tym parki krajobrazowe,
rezerwaty oraz zabytki kultury materialnej.
Położenie Doliny rzeki Pilicy charakteryzuje się doskonałą bazą noclegową,
gastronomiczną i komunikacyjną. Przebiegające w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego ważne szlaki komunikacyjne i kolejowe z pewnością stanowią
duży walor w rozwoju turystyki. Tutejsze tereny są doskonałym miejscem do
spędzenia krótkiego urlopu dla turystów nie tylko z województwa, ale także
coraz częściej z całej Polski.
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Środowisko
geograficzne i klimat
Okoliczny krajobraz został ukształtowany w okresie polodowcowym, co determinuje jakość gleb w tym rejonie, które są
uformowane z gliny morenowej bądź piasków glacifluwialnych.
Środowisko geograficzne regionu charakteryzują także krainy
zaliczane do Wzniesień Południowomazowieckich: Równina
Piotrkowska, Wysoczyzna Rawska i Dolina Białobrzeska. Sama
Dolina rzeki Pilicy stanowi ważny aspekt rozwoju terenu. Szerokie koryto rzeki sprzyja częstym zmianom nurtu, natomiast
wysokości bezwzględne osiągają wartość od 180 m n.p.m. przy
tamie w Smardzewicach do 143 m n.p.m. w okolicach Inowłodza. Środowisko geograficzne wpływa pozytywnie na rozwój
turystyki oraz rozwój gospodarczy całego terenu. Użytki rolne
(grunty orne, sady, łąki i pastwiska) zajmują blisko 54% powierzchni obszaru. Wysoki wskaźnik zalesienia obszaru (ponad
36%) w połączeniu z czystym powietrzem sprzyja życiu i rozwijaniu się siedlisk rzadkich okazów roślin i zwierząt. Dla ochrony
wyjątkowych gatunków fauny i flory stworzono trzy parki krajobrazowe: Przedborski, Sulejowski i Spalski.
Region Doliny rzeki Pilicy charakteryzuje się średnimi wielkościami nasłonecznienia, typowymi dla większości obszarów

Polski. Średnia roczna temperatura mieści się w granicach 9,69,8 stopni Celsjusza, a średnia roczna suma opadów to około
650 mm. Klimat jest kształtowany przede wszystkim przez równoleżnikową cyrkulację powietrza. Dominuje wpływ wilgotnych
mas powietrza polarno-morskiego oraz polarno-kontynentalnego. Przeważają wiatry zachodnie i południowo-zachodnie,
natomiast pokrywa śnieżna zalega tu około 21 dni w ciągu roku.
Rozwojowi rolnictwa sprzyja (lekko zawyżona od średniej dla
Polski) liczba dni okresu wegetacyjnego.
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Szlak kajakowy
Dolina rzeki Pilicy oferuje wiele atrakcji i ciekawych przeżyć. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie.
Jednak najciekawszym i najbardziej urokliwym
sposobem zwiedzania okolic Pilicy jest z pewnością spływ kajakowy. Kilka godzin spędzonych
w kajaku daje nam możliwość obcowania z naturą, jakiej nigdy nie poznalibyśmy podczas spaceru, jazdy rowerem czy innej formy turystyki.
Rzeka Pilica jest jednym z bardziej przyjaznych
szlaków kajakowych w Polsce. Krajobraz Pilicy
jest niezwykle malowniczy. Nazywana przez poetów „Wisłą Mazowsza”, „szafirowolicą kapłanką”,
a nawet „złocistą kochanką”, tworzy wiele malowniczych wysp, rozlewisk i zakoli. Rzeka urokliwie
meandruje wśród łąk, lasów i bagien. Nazwa rzeki
Pilicy wzięła się od słowa „pilić”, co oznacza szybko coś robić, spieszyć się. I taki właśnie jest nurt
Pilicy, zwłaszcza od źródeł. Górna część szlaku
jest trudna do przepłynięcia. Na pierwszych 100
km konieczne są częste przenoski, można napo-

tkać liczne przeszkody i jest to odcinek dla wprawionych kajakarzy. Zasadniczo spływy grupowe
organizowane są od Maluszyna, gdzie kończą się
uciążliwe przeszkody rzeczne. Szlak kajakowy na
odcinku Maluszyn – Mniszew (ujście Pilicy do Wisły) ma długość 238 km, a jego pokonanie zajmuje
ok. 10 dni.
Odcinek Pilicy położony w powiecie tomaszowskim jest jednym z najłatwiejszych i polecanym dla początkujących kajakarzy oraz rodzin
z dziećmi. Od Karolinowa do Wólki Kuligowskiej
ma długość 43,9 km. Jest to znakomite miejsce,
by rozpocząć przygodę ze spływami kajakowymi,
a przepłynięcie całego odcinka od Smardzewic do
Grotowic jest możliwe w ciągu jednego dnia.
Polecamy jednak zaplanowanie spływu co najmniej na weekend, aby zwiedzić okolice Pilicy
nie tylko kajakiem. Mają one naprawdę wiele do
zaoferowania!

Dolina rzeki Pilicy
w Powiecie Tomaszowskim
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Smardzewickim nurtem
z Karolinowa do Tomaszowa
www.facebook.com/przystanindianska

płyniemy z nurtem

Długość odcinka:
10,1 km

Czas spływu:
ok. 3 h
Poziom trudności: łatwy

Trasa kajakowa:
Karolinów – Smardzewice plaża
(przenoska) – Smardzewice „Ogrody” –
Tomaszów jaz (przenoska) – Tomaszów
Przystań
Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej
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Na tym odcinku można popłynąć kajakiem na dwa sposoby: po Zalewie Sulejowskim
lub za tamą w Smardzewicach
w stronę Tomaszowa Mazowieckiego. Ten etap może
również stanowić jeden z odcinków spływu po Zalewie aż
od Sulejowa. Planując spływ na tym odcinku, należy przygotować
się na dwie przenoski kajaków. Od plaży w Karolinowie płyniemy
wzdłuż prawej linii brzegowej Zalewu. Po drodze mijamy zatokę
w Treście, molo w Smardzewicach, bazę WOPR i po 3,6 km od
startu dobijamy do plaży. Stąd musimy skorzystać z transportu
kajaków za zaporę. Po przeciwnej stronie plaży na drugim brzegu Zalewu znajduje się Port „Maruś” w Swolszewicach Małych.
Tu fani żeglarstwa mogą wypłynąć na wody Zalewu, a rowerzyści ruszyć ścieżką rowerową wokół Zalewu pokonując 68,5 km,
z czego 25 km biegnie na terenie powiatu tomaszowskiego (od
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Swolszewic Dużych przez
tamę w Smardzewicach
do Karolinowa).
Z plaży w Smardzewicach
również można ruszyć
dalej
rowerem
przez
Smardzewice, a następnie ścieżką do Tresty i Twardej. W Twardej warto zaplanować
odpoczynek przy świetlicy wiejskiej, gdzie w cieniu altany
można urządzić grill lub ognisko. Jadąc rowerem przez Trestę
w kierunku Zalewu Sulejowskiego, dojeżdżamy do parku edukacyjno-rekreacyjnego „Edukacja leśna”. To świetne miejsce na
aktywny wypoczynek całą rodziną. Dzieci, wędrując ścieżkami
spacerowymi, mogą skorzystać z licznych urządzeń zabawowych
i edukacyjnych w klimacie leśnym m.in. leśnych cymbałów, leśnych puzzli, czy tablicy edukacyjnej „poznajemy ssaki”.
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Drugi etap spływu kajakiem zaczynamy za tamą na przystani w „Smardzewickich ogrodach”. Kajaki wodujemy
w specjalnie przygotowanym i bezpiecznym miejscu, mającym bezpośrednie włączenie do koryta rzeki
Pilicy. Na terenie przystani możemy
chwilę odetchnąć na ławce w cieniu
drzew, spędzić czas z dziećmi na placu zabaw, a nawet przygotować posiłek w specjalnie do tego
przygotowanym miejscu na ognisko lub grill. Ścieżki spacerowe
oraz miejsca widokowe pozwalają bezpiecznie podziwiać walory przyrodniczo-krajobrazowe rzeki Pilicy.
Pilica na tym odcinku płynie wolnym nurtem pośród łąk
i lasów. Chylące się ku tafli wody gałęzie drzew stwarzają
niezwykle malownicze widoki, a śpiew licznych gatunków
ptaków pozwala na bliskie obcowanie z przyrodą. Z prawej
strony mijamy słynną kopalnię piasku Biała Góra. Docieramy
do Małych Grot Nagórzyckich, gdzie przy małej plaży na prawym brzegu rzeki można chwilę odpocząć. Po 5 km, tuż przed
końcem trasy, napotykamy trudność – jaz i ujęcie wody. W tym
miejscu należy zachować ostrożność i trzymać się prawego
brzegu rzeki. Tu przenosimy kajak prawym brzegiem rzeki,
podziwiając jednocześnie krajobraz Rezerwatu „Niebieskie
Źródła”. Trasę kończymy po przepłynięciu jeszcze niespełna
1 km – na Przystani w Tomaszowie Mazowieckim.
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Gmina
Tomaszów
Mazowiecki
Położona we wschodniej części województwa
łódzkiego, pierwsza pod względem powierzchni (zajmuje 150 km2) i druga względem liczby
mieszkańców gmina powiatu tomaszowskiego.
Znajduje się w korzystnej lokalizacji, w pobliżu
większych ośrodków miejskich takich jak Tomaszów Mazowiecki, Opoczno, Piotrków Trybunalski oraz aglomeracji łódzkiej. W odległości
ok. 30 km na zachód przebiega autostrada A1,
natomiast na północnym-zachodzie znajduje
się węzeł autostradowy Łódź Północ będący
skrzyżowaniem autostrad A1 i A2. Przez teren
gminy przebiega droga ekspresowa nr 8 (Warszawa-Wrocław), a w niewielkiej odległości na
północ od gminy, znajduje się droga krajowa
nr 48 Tomaszów Mazowiecki — Radom.

DOLINA RZEKI PILICY - PRZEWODNIK
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Gmina ma charakter rolniczo-przemysłowy, a tereny w rejonie Zalewu Sulejowskiego turystyczno-letniskowy. We
wschodniej części gminy obok terenów rolniczych znajdują
się obszary eksploatacji unikatowych złóż naturalnych, głównie piasku kwarcowego do produkcji szkła. Tomaszowska
Kopalnia Surowców Mineralnych "Biała Góra” jest największą
w Polsce i jedną z największych w Europie kopalnią piasku

W Gminie Tomaszów Mazowiecki niezwykle dużą wagę przywiązuje się do pielęgnowania tradycji i walorów kultury
regionalnej. Pozostałe w pamięci starszego pokolenia zwyczaje kultywują Koła Gospodyń Wiejskich i zespoły ludowe.
To dzięki nim młodsze pokolenie zapoznaje się z ginącą
kulturą swoich przodków. Działacze wiejscy, zapaleńcy rozmiłowani w kulturze swojego regionu, chcą poprzez folklor
muzyczny i słowny zachować własne cechy kultury, a także zaprezentować swoje umiejętności. Ważną rolę w tym

kwarcowego. Duży obszar gminy znajduje się w granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu Piliczańsko-Radomszczańskiego.
Północno-wschodnia część gminy znajduje się w granicach
Spalskiego Parku Krajobrazowego, natomiast część południowa w granicach Sulejowskiego Parku Krajobrazowego.
Obszar gminy Tomaszów Mazowiecki położony jest w zasięgu
Wzgórz Opoczyńskich (wschodnia część gminy) i Równiny
Piotrkowskiej (część zachodnia).

zakresie odgrywają amatorskie zespoły ludowe: Zespół
Folklorystyczny „SMARDZEWIANIE” ze Smardzewic, Zespół
Folklorystyczny „SAMI SWOI” z Twardej, Zespół Pieśni i Tańca
„CIEBŁOWIANIE” z Ciebłowic Dużych, Dziecięcy Zespół Pieśni
i Tańca „SAMI SWOI” z Twardej, Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „MALI SMARDZEWIANIE” ze Smardzewic. W ich repertuarze
i kultywowanych obrzędach ludowych zaznacza się silny wątek folkloru regionu opoczyńskiego.
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Atrakcje

Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej
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Zalew Sulejowski
Jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych
regionu, powstała w latach 1969-74 dzięki sztucznemu przegrodzeniu rzeki Pilicy. Powierzchnia
Zalewu wynosi 2117 ha, natomiast długość 17
km. Zbiornik początkowo miał spełnić tylko
jedno zadanie – poprzez potężne rurociągi dostarczać wodę do Łodzi, zaspokajając potrzeby
przemysłu i mieszkańców. Obecnie Zalew Sulejowski znany jest przede wszystkim ze swoich
walorów turystycznych. Idealnie nadaje się do
uprawiania sportów wodnych (m.in. żeglarstwa,
kajakarstwa), posiada także doskonałe warunki
do rekreacji i wypoczynku. Wielbiciele wędrówek
i turystyki krajoznawczo-przyrodniczej będą
zauroczeni pobliskimi Lasami Puszczy Nadpilickiej, objętymi ochroną w granicach Parków
Krajobrazowych Sulejowskiego i Spalskiego oraz
rezerwatami przyrody, które są położone na ich
obszarze.
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Żaglówką
po Zalewie
Sulejowskim

Jeśli chcesz poznać uroki akwenu i jego portów lub marzy ci się kurs żeglarski, nie musisz jechać na Mazury!
Zalew Sulejowski stwarza wspaniałe warunki do uprawiania żeglarstwa zarówno rekreacyjnego, jak i profesjonalnego. Szkoły i porty oferują wynajem jachtu ze
sternikiem, organizację rejsów, kursy i szkolenia oraz
czartery. Być może to tutaj rozpoczniesz swoją żeglarską przygodę?

Port Jachtowy „Maruś”
Swolszewice Małe
ul. Jachtowa 1
515 171 701
www.portmarus.pl

Szkoła Żeglarstwa Bluebingo.pl
Swolszewice Małe
ul. Jachtowa 1
663 567 514, 663 076 991
biuro@bluebingo.pl
www.bluebingo.pl

Szkoła żeglarstwa i sportów
motorowodnych Saily.pl
Swolszewice Małe
ul. Jachtowa 1
570 909 060
biuro@saily.pl
www.saily.pl

Klub Żeglarski Horyzont
Tresta
ul. Wierzbowa 7
603 550 515, 601 076 757
zagle@a-hoj.pl
www.a-hoj.pl

Piotrkowski Okręgowy Związek
Żeglarski
Tomaszów Mazowiecki
ul. Dzieci Polskich 41A
784 935 782
biuro@ptozz.com
www.ptozz.com
Port u Sołtysa w Treście
Tresta
ul. Sosnowa 1
608 177 918
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A może windsufring
lub kitesurfing?
Na Zalewie Sulejowskim można nie tylko swobodnie
żeglować, ale również uprawiać windsurfing i kitesurfing. Jest to jeden z nielicznych obszarów w centrum
kraju, który daje takie możliwości.
Idealne miejsce zarówno dla początkujących, którzy
dopiero rozpoczynają swoją przygodę z windsurfingiem, jak i dla bardziej wtajemniczonych surferów.

Szkoła windsurfingu i kitesurfingu
N1SURF
Karolinów, ul. Główna 135
731 800 112
biuro@n1surf.pl
www.n1surf.pl
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Drewniany kościół
pw. św. Wacława w Twardej
Kościół zbudowany został we wsi Tobiasze w 1781 roku. Jak głosi
legenda, w 1825 roku w ciągu jednej nocy został przeniesiony do
Tomaszowa Mazowieckiego, stając się tym samym pierwszym kościołem rzymskokatolickim w mieście. To nie koniec jego podróży - w 1988 roku Ojcowie Franciszkanie ze Smardzewic przenieśli
świątynię do wsi Twarda. Kościołowi został przywrócony pierwotny wygląd, a wnętrze zdobią oryginalne ołtarze z głównym
patronem św. Wacławem — królem i męczennikiem.
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Sanktuarium św. Anny
w Smardzewicach
Początki Sanktuarium sięgają XVII w., kiedy to wieśniakowi Wojciechowi
Głowie ukazała się święta Anna, matka Najświętszej Maryi Panny. Położony na prawym brzegu Pilicy Zespół Klasztorny oo. Franciszkanów wraz
z Sanktuarium to reprezentacyjne dzieło sakralnej architektury barokowej. W prezbiterium kościoła znajduje się ołtarz główny świętej Anny
pochodzący z ok. 1700 roku. Do Sanktuarium dochodzi się przez pięknie
odnowiony park. Do bryły kościoła od strony północnej przylega budynek
klasztorny, a cały obiekt otoczony jest murem.
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Rezerwat Leśny „Twarda”
Rezerwat powstał w 1976 r. i zajmuje powierzchnię 22,79 ha. Położony jest na południe od wsi Twarda. Chroni fragmenty wielogatunkowych lasów grądowych i dębowo-jodłowych borów
mieszanych. Rezerwat dokumentuje naturalne stanowisko jodły.

Sulejowski Park
Krajobrazowy
Powstał w 1994 r., wraz z otuliną zajmuje obszar 56 371 ha. Park
położony jest w środkowej części Doliny rzeki Pilicy, na terenie gmin: Aleksandrów, Łęki Szlacheckie, Mniszków, Przedbórz,
Ręczno, Rozprza, Sławno, Sulejów, Tomaszów Mazowiecki, Wolbórz oraz terenów miejskich: Piotrków Trybunalski, Sulejów,
Tomaszów Mazowiecki. Niewątpliwie najbardziej znaną atrakcją
Parku Krajobrazowego jest Zalew Sulejowski. Poza Zalewem
znajduje się tutaj m.in. 11 rezerwatów przyrody, które chronią
krajobraz oraz obiekty przyrody nieożywionej. Teren Sulejowskiego Parku Krajobrazowego wypełniają piękne łąki, murawy
piaszczyste oraz torfowiska. Występują tu m.in. storczyki, widłaki czy długosze królewskie. Schronienie znalazły tutaj także
liczne gatunki zwierząt, w tym: wilk, wydra i bóbr.

Ścieżka edukacyjna
„Szkolna Droga”
Ścieżka o długości około 2 km, znajdująca się w leśnictwie
Swolszewice przeznaczona jest głównie dla wycieczek szkolnych. Droga złożona jest z 9 przystanków, w które wpisane są
zadania przyrodnicze. Przejście ścieżki razem z wykonaniem
zadań zajmuje około 4 godzin. Na jej trasie wykonane zostały
dwa zadaszenia oraz kilka przystanków tematycznych.
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Wydarzenia

Ogólnopolskie Regaty
o Puchar Starosty
Tomaszowskiego

Zalew Sulejowski jest wspaniałym miejscem
do organizacji regat żeglarskich. Jedną z takich
imprez organizuje Powiat Tomaszowski, a mowa
o Ogólnopolskich Regatach o Puchar Starosty
Tomaszowskiego. To wspaniała impreza dla
amatorów żeglarstwa z całej Polski. Regatom
towarzyszą koncerty i konkursy dla dzieci, m.in.
na najciekawsze przebranie pirackie.
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Baza noclegowo - gastronomiczna
Hotele, ośrodki i pensjonaty
Pensjonat „Atmosfera”
Smardzewice, ul. Leśna 18
663 090 166
biuro@pensjonatatmosfera.pl
www.pensjonatatmosfera.pl
Dworek „Biały Domek”
Smardzewice, ul. Zacisze 24
44 731 80 53, 606 111 785
info@dworekbialydomek.pl
www.dworekbialydomek.pl
Hotel Kruk ***
Swolszewice Małe, ul. Borki 80
505 132 439, 44 710 15 05
rezerwacja@hotelkruk.pl
www.hotelkruk.pl
INWEST SMARDZEWICE Ośrodek
Szkoleniowo-Wypoczynkowy
Smardzewice, ul. Klonowa 14
510 031 715, 44 710 86 81

smardzewice@bc-o.pl
www.inwest-smardzewice.pl
Pensjonat Sokoli Dwór
Smardzewice, ul. Główna 227 A
603 390 900
sokolidwor@gmail.com
www.sokolidwor.pl
Ośrodek wypoczynkowy Libra
Karolinów, ul. Główna 135
601 320 582
pensjonatlibra@gmail.com
www.libra.tm.pl
Ośrodek wczasowy „Iłki”
Swolszewice Małe, ul. Wodna 2
44 724 05 55, 502 400 268
goworek.ilki@o2.pl
www.ilki.pl
Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne
„Molo”
Smardzewice, ul. Klonowa 16

44 726 40 00
recepcja@centrummolo.pl
www.centrummolo.pl
Leśny Ośrodek SzkoleniowoWypoczynkowy „Nagórzyce”
Swolszewice Małe, ul. Leśna 1
44 725 73 20
los.nagorzyce@lodz.lasy.gov.pl
www.nagorzyce.lodz.lasy.gov.pl
Pensjonat „Leśny Zakątek”
Smardzewice, ul. Zielona 51
601 364 042
lesnyzakatek@op.pl
www.lesnyzakatek.com
Pensjonat „Modra Sikorka”
Swolszewice Małe, ul. Borki 7fg
505 855 552
pensjonat@modrasikorka.pl
www.modrasikorka.pl
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Domki, pokoje i agroturystyka
Kwatery Zatoczka
Karolinów, ul. Wodna 29
601 51 54 63
biuro@zatoczka.com.pl
www.zatoczka.com.pl
Gospodarstwo Agroturystyczne
Alicja Plucińska
Smardzewice, ul. Zacisze 28
516 190 459
Gospodarstwo agroturystyczne „JOLA”
Karolinów, ul. Główna 133
697 981 077
Chatka pod Brzozą
Smardzewice, ul. Zacisze 1a
601 234 334
Domki letniskowe Smardzewice
Smardzewice, ul. Główna 54a
792 622 253
fornalpol@wp.pl
www.domkizalewsulejowski.cba.pl

Gospodarstwo agroturystyczne
Wiesław Stańczyk
Tresta, ul. Wczasowa 22
44 710 82 79, 669 647 932
Gospodarstwo agroturystyczne
Mariola Robak
Tresta, ul. Wczasowa 33
44 710 85 35
Baza gastronomiczna
Restauracja Molo
Smardzewice, ul. Klonowa 16
44 726 40 00
www.centrummolo.pl
Restauracja Hotelu Kruk
Swolszewice Małe, ul. Borki 80
44 734 62 51, 505 132 439
www.hotelkruk.pl
Restauracja Dworek „Biały Domek”
Smardzewice, ul. Zacisze 24
44 731 80 53, 606 111 785
www.dworekbialydomek.pl

Tawerna „Maruś”
Swolszewice Małe, ul. Jachtowa 1
515 171 701
Alibi Grill Bar (sezonowy)
Smardzewice, ul. Klonowa 3/7
514 146 522
www.facebook.com/Alibigrillbar
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I jesteś w dobrym miejscu!
Pilicą przez Tomaszów
Mazowiecki

płyniemy z nurtem

Długość odcinka:
2,7 km / 10,7 km

Czas spływu:
ok. 30 min / 2 h 30 min
Poziom trudności: łatwy

Trasa kajakowa:
Tomaszów Maz. Przystań –
Tomaszów Maz. Wolbórka / Spała
Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej
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Planując spływ kajakowy w Tomaszowie, należy wziąć pod
uwagę fakt, że nie jest to długi odcinek i warto wydłużyć go
chociaż do Spały. Niemniej jednak — dla chwili wytchnienia —
można ruszyć nawet na półgodzinną wyprawę.
Startujemy na Przystani w Tomaszowie Maz. przy ul. PCK.
To wspaniałe i klimatyczne miejsce, które służy nie tylko do
uprawiania turystyki kajakowej, ale także do wypoczynku,
integracji mieszkańców i organizacji wydarzeń kulturalnych.
Jest tu miejsce do wodowania kajaków, plaża, tarasy widokowe, scena letnia, boiska do siatkówki plażowej, boisko
wielofunkcyjne do koszykówki, węzły sanitarne, szalety,
przebieralnie, dwa place zabaw, miejsca gastronomiczne,
labirynt z zieleni dla dzieci, liczne alejki i place. Jednym zdaniem – wspaniałe miejsce na spędzenie letniego dnia w sposób aktywny i blisko przyrody, a jednocześnie świetna baza
wypadowa do zwiedzania miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
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Największą atrakcją na trasie spływu jest żelazny most kolejowy położony na granicy miasta. Tutaj należy płynąć lewą
stroną i uważać na szybszy nurt rzeki. Zaraz za mostem (z lewej strony) do Pilicy wpływa Wolbórka. Trzymając się lewego
brzegu Pilicy, wpływamy w Wolbórkę i kończymy spływ przy
ul. Wapiennej. Jeśli dysponujemy czasem, wydłużamy spływ
o 8 km w kierunku Spały.
Wypoczynek w Tomaszowie zdecydowanie należy zaplanować
na weekend. Skansen Rzeki Pilicy, Rezerwat „Niebieskie Źródła”, Groty Nagórzyckie to tylko kilka z atrakcji, jakie oferuje
nam stolica powiatu. Do tego mnóstwo miejsc do aktywnego
wypoczynku razem z dziećmi np. Park Linowy nad Pilicą, Arena
Lodowa, Basen Złota Rybka, kręgielnia.
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Miasto Tomaszów
Mazowiecki
Informacja Turystyczna
pl. Kościuszki 29
97-200 Tomaszów Maz.
44 710 03 29
informacjaturystyczna@mck-tm.pl

Za założyciela osady uznaje się Antoniego Ostrowskiego, który wpłynął
znacząco na jej rozwój. Następstwem było uzyskanie praw miejskich
w 1830 roku i powstanie miasta Tomaszów Mazowiecki. Centralne położenie (55 km od Łodzi, 110 km od Warszawy) na trasie drogi ekspresowej S8,
sprzyja rozwojowi dużych przedsiębiorstw. Obecnie Tomaszów zajmuje
powierzchnię 41,3 km2, przez miasto przepływają rzeki: Pilica, Czarna, Piasecznica, Wolbórka i Lubochenka. Miasto leży na Równinie Piotrkowskiej
w miejscu, gdzie styka się ona z Doliną Białobrzeską i Wysoczyzną Rawską.
Warto wspomnieć, że Tomaszów Mazowiecki posiada darmową komunikację miejską dla posiadaczy Karty Tomaszowianina i Karty Komunikacyjnej.

39
Tomaszów Mazowieckim jest idealnym miejscem na weekendowy wypoczynek. O atrakcyjności turystycznej miasta decyduje połączenie i przenikanie się trzech zasobów: historii,
kultury i przyrody. Położenie w Dolinie rzeki Pilicy i otulinie
Lasów Spalskich gwarantuje malowniczą scenerię dla pieszych i rowerowych wycieczek oraz spływów kajakowych.
Romantyczne spacery o zachodzie słońca wzdłuż rzeki lub
w wyjątkowym rezerwacie, w którym nigdy nie zamarza woda
– tylko w Tomaszowie! Każdy, kto interesuje się historią, koniecznie musi odwiedzić Skansen Rzeki Pilicy. Poszukiwacze
przygód muszą zajrzeć do Grot Nagórzyckich, gdzie podczas
wycieczki mogą trafić na legendarnego zbója Madeja. Miłośnicy aktywnego spędzania czasu mogą spróbować swoich
sił na profesjonalnym, jedynym w kraju torze do łyżwiarstwa
szybkiego.
Tutaj, w miejscu, gdzie historia miesza się ze współczesnością, a kultura z naturą, nie można się nudzić!
Planując pobyt weekendowy w Tomaszowie Maz.
zajrzyj na profil społecznościowy:
Tomaszów Mazowiecki - idealny na weekend
www.facebook.com/idealnynaweekend

MAPA TM
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Atrakcje

MAPA TM

Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej
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Skansen
Rzeki Pilicy
ul. Modrzewskiego 9/11
97-200 Tomaszów Mazowiecki
44 723 00 03, 517 080 381
skansen@mck-tm.pl
www.skansenpilicy.pl

Skansen powstał z inicjatywy mieszkańców,
którzy pragnęli zadbać o zachowanie bogactwa
kulturowego terenów Nadpilicza oraz upo-

Placówka ma na celu popularyzowanie edukacji
historycznej i ekologicznej oraz zachowanie
pamiątek z przeszłości. Spośród licznych i róż-

wszechniać wiedzę na temat rzeki. Obiekt miał
być obszarem żywym, w którym można podziwiać przyrodę, kulturę i historię. Za początek
powstania tego nietypowego muzeum uznaje się
rok 2000 i odbudowę młyna wodnego z Kuźnicy
Żerechowskiej. Jest to pierwsze w Polsce muzeum na wolnym powietrzu poświęcone rzece,
które cały czas się rozwija i powiększa swoje
zasoby o nowe eksponaty.

norodnych eksponatów, jakie można podziwiać
w Skansenie, wymienić należy m.in.: ruchome
modele młynów wodnych, makiety mostów na
rzece Pilicy i młynów wodnych z jej dorzecza,
kolekcję dawnych wag, żelazek, młynków itp.
oraz liczne militaria. Na zewnątrz znajduje się
kolekcja kamieni młyńskich pochodzących z nieistniejących już młynów w dorzeczu Pilicy.
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Perełkę w Skansenie stanowi odnowiony budynek drewnianej poczekalni ze stacji kolejowej
Wolbórka, przeniesiony tutaj w 2006 r. Niezwykle ciekawym działem są „Wojenne Trofea Pilicy”, a wśród nich jedyny zachowany na świecie
opancerzony ciągnik artyleryjski Luftwaffe wydobyty z Pilicy w 1999 r. Warto wspomnieć, że
na terenie Skansenu odbywają się inscenizacje
plenerowe i rekonstrukcje wydarzeń związanych
głównie z II wojną światową. W 2005 r. Skansen
Rzeki Pilicy został uhonorowany Certyfikatem
Najlepszego Produktu Turystycznego Polskiej
Organizacji Turystycznej. Od 2016 roku Skansen
wchodzi w skład Miejskiego Centrum Kultury
w Tomaszowie Mazowieckim.

Ważne informacje
Zwiedzanie indywidualne
wraz z przewodnikiem.
Parking przy obiekcie.
Obiekt częściowo dostępny dla
osób niepełnosprawnych (poza
piętrami budynku młyna).
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Rezerwat przyrody
„Niebieskie Źródła”
Rezerwat powstał w 1961 roku i znajduje się
w południowo-wschodniej części Tomaszowa
Mazowieckiego, w otulinie Sulejowskiego Parku
Krajobrazowego. Obszar mający ok. 29 ha został
utworzony w celu ochrony naturalnych wywierzysk krasowych oraz zachowania niezwykłych
gatunków zwierząt i roślin. Wśród nich należy
wyróżnić ptaki (ok. 75 gatunków), m.in. remisz
i zimorodek oraz około 400 gatunków roślin,
takich jak: goździk kropkowany, turówka wonna,
różanecznik żółty czy porzeczka czarna. Przez
teren Rezerwatu przebiega przyrodnicza ścieżka dydaktyczna, ciągnąca się od bramy głównej
przy moście na Pilicy aż do głównego basenu
wywierzyskowego.
To magiczne miejsce zawdzięcza swą nazwę
barwie wody, wydobywającej się ze spękanych
wapieni jurajskich. W zależności od pory roku
przybiera ona niebiesko-błękitno-zielone kolory. Kolor wody jest efektem działania rozpro-
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szonego światła słonecznego, które różni się
w zależności od pory roku i nasłonecznienia.
Ciekawostką jest, że temperatura wody w ciągu roku jest praktycznie stała i oscyluje wokół
9,5°C. To z kolei sprawia, że woda nie zamarza
nawet zimą.
Rezerwat przyrody „Niebieskie Źródła” pełni
funkcje ochronne, rekreacyjne i turystyczne, zapewniając odwiedzającym bezpośredni kontakt
z naturą. To wspaniałe miejsce na romantyczny
spacer we dwoje lub rodzinną przechadzkę
o walorach edukacyjnych. Największą atrakcją
dla dzieci są licznie przebywające tu łabędzie
i dzikie kaczki. Rezerwat położony jest po przeciwnej stronie Skansenu Rzeki Pilicy, a zwiedzać
można go o każdej porze dnia.

Ważne informacje
Wejście do Rezerwatu znajduje się przy
ul. Modrzewskiego, za mostem na rzece
Pilicy, naprzeciwko Skansenu rzeki Pilicy.
Wspólny parking ze Skansenem rzeki Pilicy.
Rezerwat czynny jest całodobowo,
codziennie, przez cały rok. Wstęp bezpłatny.
Rezerwat jest dostępny dla
osób niepełnosprawnych.
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Podziemna Trasa
Turystyczna
Groty Nagórzyckie
Groty Nagórzyckie stanowią pozostałość po dawnej podziemnej kopalni piasku kwarcowego.
To wyrobiska wydrążone w złożu piaskowcowym, znajdujące
się pomiędzy Tomaszowem Mazowieckim a Nagórzycami.
Historia tutejszych skał piaskowcowych sięga niemal 100
milionów lat, czyli okresu kredy. Groty widnieją w dokumentach i kronikach z XVIII wieku, jako źródło „białego piasku”, wydobywanego przez miejscowych chłopów do celów
gospodarskich. Wraz z eksploatacją Grot, niewielkie wnęki
zamieniły się w pokaźnych rozmiarów pieczary. W XIX w.
nadgórzycki piasek, zawierający przezroczysty kwarc, zyskał
uznanie światowego przemysłu szklarskiego. Na początku XX
w. podczas wydobywania piasku jedna z komór zawaliła się,
w wyniku czego wstęp do Grot został zamknięty. Po II wojnie
światowej zastanawiano się nad utworzeniem we wnętrzach
winiarni i zbudowania skansenu szklarstwa. Zanieczyszczenia, erozja gleb i ogólny zły stan Grot uniemożliwił realizację
tych planów.
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ul. Pod Grotami 2/6
97-200 Tomaszów Mazowiecki
44 710 05 32, 723 585 656
groty@mck-tm.pl
www.groty.mck-tm.pl
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Obecnie, dzięki wsparciu Funduszy Unijnych, Groty Nagórzyckie zostały odnowione, zabezpieczone i udostępnione
do zwiedzania. Utworzono podziemną trasę turystyczną
o długości 160 m, która stała się lokalną atrakcją turystyczną. Największe wyrobisko zwane „Salą Królewską” ma 30 m
długości, 25 m szerokości i 3 m wysokości. Trasa przebiega
centralną częścią wyrobiska, a dzięki ażurowej zabudowie
doskonale widoczne są poszczególne jej sale i korytarze.
Oświetlona droga została wzbogacona w liczne eksponaty dotyczące dziejów grot i wydobycia pisaku z tutejszych
złóż, a także miejscowych legend. W Grotach Nagórzyckich
urzędował podobno przebiegły diabeł oraz bezlitosny zbój
Madej. Legendy o nich usłyszymy podczas zwiedzania Grot
z przewodnikiem.
Należy pamiętać, że temperatura wewnątrz wynosi niezmiennie w ciągu roku ok. 9°C, więc zwłaszcza latem trzeba
się zabezpieczyć w cieplejsze okrycie.

Ważne informacje
Parking przy obiekcie.
Obiekt jest dostępny dla osób
niepełnosprawnych.
Przewidywany czas zwiedzania
ok. 30 minut.
Zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej
odbywa się wyłącznie z przewodnikiem
w grupach od 5 do 25 osób.
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Muzeum
im. Antoniego
hr. Ostrowskiego
ul. POW 11/15
97-200 Tomaszów Mazowiecki
44 724 48 48
info@muzeumtomaszow.pl
www.muzeumtomaszow.pl
Pałac został wybudowany w 1812 r. na polecenie
hr. Ostrowskiego, założyciela miasta. Klasycystyczny majątek zachwyca wyglądem zewnętrznym, jednak warto też wejść do środka, by poznać
równie piękne wnętrza. Od 1950 r. budynek pełni
funkcję muzeum, liczne zbiory prezentowane są
na pięciu stałych ekspozycjach: historycznej,
etnograficznej, archeologicznej, sztuki, przyrodniczej oraz wielu wystawach czasowych. Jedną
z atrakcji jest możliwość zwiedzania pałacowej
wieży, w której odtworzono wnętrza z epoki. Nie
lada gratką dla miłośników militariów jest znajdujący się w Muzeum transporter opancerzony
Rosi, pochodzący z II wojny światowej. Został on
wyłowiony z rzeki, wyremontowany i wystawiony
na jednej z ekspozycji.

Ważne informacje
Muzeum można zwiedzać
indywidualnie lub z przewodnikiem.
Parking przy obiekcie.
Obiekt częściowo dostępny dla
osób niepełnosprawnych.
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Plac Kościuszki

Centralny punkt miasta i zarazem popularne
miejsce spotkań tomaszowian. Plac Tadeusza
Kościuszki jeszcze przed 1917 rokiem nosił nazwę
Rynku św. Józefa. W 1918 roku postawiono tu pomnik generała Tadeusza Kościuszki, zmieniając
jednocześnie nazwę placu. Wtedy, podobnie jak
dziś, odgrywał istotną rolę w życiu religijnym
i świeckim. Ważnym punktem w zabudowie placu
jest zabytkowy kościół ewangelicko-augsburski
św. Trójcy – najstarsza murowana świątynia
w mieście . Zachowały się także dawne jatki miejskie oraz kamienice fabrykanckich rodzin Knothe
i Bartke. Obecnie Plac Kościuszki — oprócz funkcji rozrywkowej - pełni rolę wizytówki miasta. Na
Placu odbywają się ważne uroczystości i obchody, ale też zwykłe, codzienne życie. Dokładnie zagospodarowana zieleń, odrestaurowane budynki
i kolorowe fontanny urzekają zarówno turystów,
jak i mieszkańców.

Kolorowe fontanny
Fontanny znajdujące się na Placu Kościuszki zdecydowanie dodają uroku
odrestaurowanemu centralnemu placowi miasta. Można je uznać za najmłodszą atrakcję Tomaszowa Mazowieckiego, w szczególności lubianą
przez najmłodszych tomaszowian i ich gości. Surowa forma fontann tworzy
wspaniałe tło do obserwowania wody, która tryska strumieniami w różnych kierunkach na wysokość kilku metrów. Fontanny wyglądają pięknie
zwłaszcza wieczorową porą, kiedy dzięki kolorowemu podświetlaniu woda
nabiera różnych odcieni.
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Kościół ewangelickoaugsburski św. Trójcy

Galeria Arkady

Kościół wybudowany w latach 1823-29 w stylu
klasycystycznym jest najstarszym murowanym,
sakralnym zabytkiem w mieście. Świątynię
zbudowano na polecenie hrabiego Antoniego
Ostrowskiego dla osadników ze Śląska i Sakso-

Dawniej mieściły się tu jatki miejskie pełniące funkcję handlową. Jatki zostały zbudowane w XIX wieku,
w stylu klasycystycznym z charakterystycznymi arkadami. W założeniach Antoniego hr. Ostrowskiego

nii. Wewnątrz zachowała się część wyposażenia
wnętrza, m.in. drewniana galeria wsparta na kolumnach, klasycystyczny ołtarz i organy. Kościół
obecnie jest nieużytkowany, czasami odbywają
się w nim wystawy i spektakle teatralne. W roku
2020 rozpoczął się remont obiektu finansowany
ze środków pozyskanych przez parafię ewangelicko-augsburską z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rynek Św. Józefa (obecnie Plac Kościuszki) miał
bowiem stanowić centrum miasta, głównie o charakterze handlowym. Jeszcze do lat 70. XX wieku
w tomaszowskich jatkach odbywał się targ mięsny.
Następnie jatki przeszły gruntowny remont, wyburzono m.in. ściany działowe i wymieniono tynki.
Obiekt wpisany do rejestru zabytków zaczął pełnić
funkcję kulturalną. Obecne Arkady są miejscem wydarzeń artystycznych i spotkań z artystami.

ul. Rzeźnicza 4
97-200 Tomaszów
Mazowiecki
44 724 52 93
www.galeriaarkady.art.pl
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Kamienica
fabrykanckiej
rodziny Knothe
Dawny dom rodziny fabrykantów tomaszowskich rodem ze Zgorzelca. Stamtąd właśnie do
rodzącego się Tomaszowa ściągał tkaczy hrabia
Antoni Ostrowski. Wśród nich znalazł się Fryderyk Tobiasz, który w 1823 r. stał się współtwórcą
przemysłu sukienniczego i współwłaścicielem
wytwórni sukna „Bracia Knothe”.
W 1896 r., już po śmierci nestora rodu, kiedy schedę po nim objął jeden z jego synów, Edmund,
kamienicę przebudowano. Zyskała wówczas
nową, modną w tych czasach eklektyczną elewację frontową zachowaną do dzisiaj. W czasach
PRL-u w budynku mieściła się siedziba Sądu Rejonowego, a obecnie Miejskie Centrum Kultury
i Oddział dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Miejskie Centrum Kultury
pl. Kościuszki 18
97-200 Tomaszów Mazowiecki
44 712 23 69
kontakt@mck-tm.pl
www.mck-tm.pl
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Park Bulwary
To jeden z najpiękniejszych parków w województwie łódzkim. Zrewitalizowany obszar obejmuje
teren w centrum miasta nad rzeką Wolbórką
pomiędzy ulicą Warszawską a ulicą Legionów.
Okazałe drzewa, nowe nasadzenia i rzeka płynąca naturalnie tworzą klimat zielonego serca miasta. To miejsce do wypoczynku (liczne podesty
widokowe, ścieżki, ławeczki, kładki, fontanny),
jak i aktywnego spędzenia czasu (tor do jazdy
ekstremalnej na rowerze, plac zabaw, siłownie
plenerowe). Chwila odpoczynku od miejskiego
zgiełku gwarantowana!

Park Miejski „Solidarność”
Park obejmuje obszar ok. 7 ha i znajduje się w centrum miasta, między ulicami Ignacego Mościckiego a Warszawską. To wspaniałe miejsce na odpoczynek
i spacery z najbliższymi. Utworzono tu ciągi komunikacyjne, a alejki zbiegają
się w centralnym punkcie parku, przy fontannie z wodotryskiem. We wschodniej części usytuowany jest staw obsadzony wierzbami błotnymi. Galeria
rzeźb, która została ciekawie wkomponowana w zieleń, nadaje miejscu baśniowego charakteru. Na terenie parku znajduje się Miejskie Centrum Kultury
„Browarna”, w którym organizowane są zajęcia dla dzieci i dorosłych. Obecnie
rewitalizowane jest miejsce związane z organizacją koncertów, imprez kulturalnych i rekreacyjnych dla mieszkańców i gości.
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Park Rodego
Pałac doktora Jana
Serafina Rodego
ul. św. Antoniego 42
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Pałac zbudowany około 1903 roku należał do dr. Jana Serafina Rodego, założyciela pierwszego szpitala oraz współtwórcy pierwszej szkoły średniej
w Tomaszowie Mazowieckim. Pod względem architektonicznym Pałac jest
zbiorem elementów z wielu epok i stylów, m.in. jońskiego, barokowego
i klasycystycznego. W przestronnych i malowniczych wnętrzach obecnie
mieści się Urząd Stanu Cywilnego.

Park powstał w 1916 r., według projektu architekta
J. G. Poppe, z inicjatywy hrabiego Jana Krystyna
Ostrowskiego. Znajduje się na dwuhektarowej
działce przy ul. św. Antoniego, w centrum Tomaszowa Mazowieckiego, przy trasie prowadzącej do
Sulejowa.
Wcześniej, a dokładnie od pierwszej połowy XIX
w. miejsce, na którym znajduje się Park, nazywane
było placem św. Antoniego. Park został wytyczony w 1916 r., natomiast w 1930 roku za patrona
przyjęto doktora Jana Rodego. W 2016 roku obszar
przeszedł rewitalizację, stając się przyjemnym
miejscem do wypoczynku i rekreacji. W centralnym punkcie parku znajduje się obelisk ku pamięci żołnierzy 14 Brygady Artylerii 2 Armii WP. Obok
pomnika ustawiono działo przeciwpancerne.
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Arena Lodowa
ul. Strzelecka 24/26
97-200 Tomaszów Mazowiecki
576 385 885
kontakt@arenalodowa.pl
www.arenalodowa.pl
To pierwszy wielofunkcyjny obiekt, w którym mogą trenować zawodnicy dyscyplin zimowych: łyżwiarstwa szybkiego, łyżwiarstwa
figurowego hokeja i short tracku. Arena jest przystosowana do
organizowania zawodów sportowych różnego szczebla. Odbywają się tu międzynarodowe wydarzenia sportowe rangi światowej.
400 m tor do łyżwiarstwa szybkiego zapewnia możliwość w pełni
profesjonalnego treningu, jak również jazdy rekreacyjnej. Arena
oferuje bowiem godziny wejść ogólnodostępnych. Praktycznie
przez cały rok, również w miesiącach letnich, można tu jeździć na
łyżwach. Do tego siłownia, sauna, komora hiperbaryczna, możliwość gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę halową, badmintona,
korzystania z bieżni, kręgielni i toru do jazdy na rolkach. Dla
wielbicieli innych wrażeń niż sportowe przygotowano specjalną
przestrzeń do organizacji wystaw, wernisaży czy koncertów. Hala
Areny może bowiem zostać przekształcona w największą salę
widowiskową w Tomaszowie Maz. Obiekt jest dostępny cały rok.
Na miejscu jest punkt do wypożyczania i ostrzenia łyżew.
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Sanktuarium
św. Antoniego Padewskiego
ul. POW 2
97-200 Tomaszów Mazowiecki
724 56 63
Najstarszy murowany kościół katolicki w mieście. Wybudowany w latach
1862-1864 wg projektu Henryka Marconiego, w późniejszych latach przebudowany. Świątynia w stylu neorenesansowym posiada układ bazylikowy,
trzynawowy oraz dwie wieże od frontu. W głównym ołtarzu znajduje się
dębowy krzyż z postacią Jezusa Chrystusa wykonaną z białego marmuru szydłowieckiego (unikat w skali regionu). Na uwagę zasługują również obrazy
autorstwa Wojciecha Gersona (św. Antoni i Stanisław Biskup), zabytkowe organy kościelne z 1914 roku i bogato zdobiona drewniana ambona z roku 1892.
W 2016 r. przywieziono z bazyliki św. Antoniego z Padwy relikwie I stopnia św.
Antoniego i umieszczono w nawie bocznej kościoła. Jednocześnie Św. Antoni
został ustanowiony Patronem Miasta i Powiatu.

Kościół ewangelicki
pw. Chrystusa Zbawiciela
ul. św. Antoniego 39
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Zbudowany w latach 1897-1902 w stylu neogotyckim, według projektu Pawła Hosera. To trójnawowy
kościół z transeptem i trzema wieżami frontowymi.
W ołtarzu znajduje się obraz Wojciecha Gersona
(z 1900 r.). Stylowy, neogotycki wystrój wnętrza tworzą liczne witraże, organy i ambona z baldachimem.
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Atrakcje dla najmłodszych

(i nie tylko)

NAVI. Bowling Club
ul. Konstytucji 3 Maja 40
44 724 40 81

Park Linowy nad Pilicą
ul. PCK 10, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
500 065 589, 502 968 226
parklinowy@anpik.pl
www.parklinowynadpilica.pl
Rodzinny Park Linowy, położony w sąsiedztwie Przystani nad Pilicą, proponuje 3 trasy o łącznej długości ponad 800 m i różnym stopniu trudności
oraz trasę dla najmłodszych. Przejścia zabezpieczone są siatkami lub linami.
Uczestnicy otrzymują specjalny sprzęt asekuracyjny (uprzęże, lonże, karabinki, rolkę, kask) i zostają przeszkoleni z zasad posługiwania się nim. Park jest
czynny w sezonie od kwietnia do października.

Kino Helios
Galeria Tomaszów
ul. Warszawska 1
44 737 01 45
www.helios.pl/Tomaszow-Mazowiecki
Basen „Złota Rybka”
przy Szkole Podstawowej nr 10
ul. Ostrowskiego 14
44 723 67 10
www.zlotarybkabasen.tm.pl
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Basen Ośrodka Rehabilitacji
Dzieci Niepełnosprawnych
ul. Jana Pawła II 64/68
97-200 Tomaszów Mazowiecki
www.ordntomaszowmaz.pl

Na terenie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
w 2020 r. otwarty został odkryty kompleks basenów rehabilitacyjnych, z którego mogą korzystać nie tylko pacjenci, ale również mieszkańcy i turyści. Pływalnia stanowi kompleks dwóch
basenów i brodzika dla dzieci. Wstęp na basen możliwy jest
tylko w okresie wakacyjnym.
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Wydarzenia

Piknik Organizacji
Pozarządowych
„Lokalni Niebanalni”
To wyjątkowa i najbardziej kolorowa impreza
w Tomaszowie, odbywająca się na zakończenie
wakacji na Przystani przy ul. PCK. Celem Pikniku
jest promowanie wolontariatu, aktywności społecznej oraz prezentacja lokalnych organizacji
pozarządowych i grup nieformalnych. Wydarzenie
jest połączone z koncertami i licznymi atrakcjami
dla dzieci.
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Festiwal
„A może byśmy tak... do Tomaszowa”
Festiwal odbywający się pod koniec czerwca na „Tomaszowskich Błoniach”
przy Arenie Lodowej, zwany potocznie Dniami Tomaszowa, przyciąga rzesze
mieszkańców miasta i całego województwa. Liczne koncerty gwiazd polskiej sceny muzycznej o szerokim przekroju gatunków muzycznych to cecha
wyróżniająca tę imprezę. Ciekawym elementem festiwalu są „Konfrontacje
Muzyczne”, czyli konkurs skierowany do młodych kapel, które mogą po raz
pierwszy wystąpić na tak dużej scenie.
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Love Polish Jazz Festival
Ogólnopolski Tomaszowski Bieg
im. Bronisława Malinowskiego
To jedna z najstarszych imprez biegowych w całym kraju. We
wrześniu ulicami miasta Tomaszowa Mazowieckiego biegną
setki biegaczy, zarówno amatorów, jak i zawodowców. Celem
biegu jest uczczenie pamięci wybitnego sportowca, reprezentanta Polski, uczestnika Igrzysk Olimpijskich w Monachium
(1972), Montrealu (1976) i Moskwie (1980), jak również popularyzacja biegania oraz zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Tradycyjnie w skład imprezy wchodzą trzy biegi
na każdym stopniu zaawansowania. Zasadnicza rywalizacja
odbywa się na dystansie 10 km.

To unikalny w skali kraju festiwal gwiazd polskiego i światowego jazzu, który odbywa się w Arenie Lodowej. Przez 3 dni
września Tomaszów Mazowiecki jest stolicą polskiego jazzu.
Do tej pory na tomaszowskim festiwalu wystąpili m.in. Leszek Możdżer, Wojciech Gogolewski, Karol Szymanowski, Jan
Ptaszyn Wróblewski, Anna Maria Jopek, Hanna Banaszak, Tomasz Stańko, Lora Szafran, Michał Urbaniak czy Leszek Żądło.

Więcej na temat wydarzeń odbywających się
w Tomaszowie Maz. znajdziesz na stronach:
www.tomaszow-maz.pl
www.kochamtomaszow.pl
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Baza noclegowo - gastronomiczna
Baza noclegowa
Hotel Mazowiecki ***
ul. św. Antoniego 19
44 724 64 01, 44 724 64 02
recepcja@hotel-mazowiecki.pl
www.hotel-mazowiecki.pl
Alabastro
ul. Dzieci Polskich 6/8
44 723 75 33, 505 788 748
recepcja@alabastro.com.pl
www.alabastro.com.pl
Baza noclegowa Powiatowego

Centrum Animacji Społecznej
ul. PCK 2
44 724 63 34, 44 724 74 34
bazanoclegowa@pcas-tomaszow.pl
www.pcastm.pl/baza-noclegowa
Baza noclegowa „Lechia”
ul. Nowowiejska 9/27
44 724 63 93

Stacja „Rav”
ul. Szeroka 47
44 723 67 24
Apartamenty Domotel TM
ul. Polna 10
ul. św. Antoniego 34
ul. Niska 24
44 788 43 07, 507 581 699
domotel@domotel.tm.pl
www.domotel.tm.pl
Wella Grażyna. Noclegi
ul. Żurawia 21
44 723 53 55
Baza gastronomiczna
Restauracja Advena
ul. Grota-Roweckiego 44
44 724 48 79
www.restauracjaadvena.eu

Restauracja Mazowiecka
ul. św. Antoniego 19
44 724 64 01
restauracja@hotel-mazowiecki.pl
www.hotel-mazowiecki.pl/o-restauracji
Restauracja Kwadrans
ul. św. Antoniego 66
44 724 53 58
www.kwadrans.org
Restauracja Barlickiego 30
ul. Barlickiego 30
723 384 848
www.facebook.com/Barlickiego30
Restauracja Toscania
ul. Ostrowskiego 12
530 111 900
www.facebook.com/Toscaniarestaurant
Bistro Bajgiel
ul. Browarna 11/13
663 947 474
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Alchemik
ul. Kombatantów 6
44 723 33 22
alchemik.restauracja@onet.pl
www.alchemik-restauracja.pl
Stołówka Stary Rynek
ul. Wschodnia 14
44 725 05 55
www.dekosmaku.pl
Bistro Brzustówka
ul. Wodna 30
519 616 308
www.facebook.com/Brzustówka-Bistro
Sie je je
ul. Konstytucji 3 Maja 80
515 207 713
www.facebook.com/siejejebistroikawa
SmaczneGo
ul. Akacjowa 5
44 777 50 25, 663 383 557

Naleśnix
ul. Polna 1
44 786 08 80
www.nalesnix.pl
Beat Burger
pl. Kościuszki 23 (wejście
od ulicy Rzeźniczej)
883 696 926
www.beatburger.pl
Nastroje Pub
ul. Mościckiego 46
691 962 774
Karczma Flisacka (obiekt sezonowy)
ul. Źródlana 13/15
605 152 855
Bar Feniks
ul. Paszkowskiego 5
501 702 127
Czary Mary
plac Tadeusza Kościuszki 16
44 715 00 35
www.facebook.com/czarymarytomaszow

Arena Caffe
ul. Strzelecka 24/26
785 312 040
kontakt@arenacaffe.pl
www.arenacaffe.pl
Pizzeria Capone
ul. św. Antoniego 12
44 724 86 66
www.capone.com.pl
Pizzeria Fiero
ul. Wandy Panfil 6
44 724 30 40
www.fieropizza.pl
Pizzeria Trufla
ul. św. Antoniego 2A
44 724 33 33
www.facebook.com/pizzeriatrufla
Pizzeria DaGrasso
ul. POW 17/4
504 916 460
www.dagrasso.pl
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Pizzarium
ul. Piłsudskiego 2a
503 686 111
www.pizzarium.pl

HoNoTu
ul. Warszawska 1
666 363 981
www.facebook.com/HoNoTuAsianFood

Ęklawa
ul. Barlickiego 4
512 399 892
www.eklawa.pl

Pizzeria Telepizza
ul. Dzieci Polskich 18
44 723 39 80
www.telepizza.pl

Sushi Kushi
ul. Legionów 21/23
44 667 60 22
www.sushikushi.com

6na9 Tea & Coffee Club
pl. Kościuszki 23 (wejście
od ulicy Rzeźniczej)
44 724 92 10

Pizzeria Party Pizza
ul. Piekarska 6
44 724 70 70

Yamato Sushi & Ramen
ul. Tkacka 5B
796 075 808
www.facebook.com/Yamato-SushiRamen-Tomaszów-Mazowiecki

Prawdziwe Lody
Galeria Tomaszów
ul. Warszawska 1
533 316 206

Żółty Lotos
ul. Jana Pawła II 1
44 724 59 70, 575 995 827
ul. św. Antoniego 8
44 725 26 31
www.zoltylotos.pl
Bao Nam
plac Tadeusza Kościuszki 14/15
538 620 345
www.facebook.com/Bar-BAO-NAM-

McDonald's
ul. św. Antoniego 5/7
www.mcdonalds.pl
KFC
ul. Barlickiego 1/13
www.kfc.pl
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Śladami królów i prezydentów,
czyli odkrywając Inowłódz
i Spałę

płyniemy z nurtem

Długość odcinka:
18,8 km / 16,1 km

Czas spływu:
ok. 3h 30 min / 3 h
Poziom trudności: łatwy

Trasa kajakowa:
Tomaszów Maz. Przystań /
Tomaszów Maz. Wolbórka – Spała –
Teofilów – Inowłódz

Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej
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To spływ dla każdego. Ten odcinek możemy rozpocząć w Tomaszowie Maz. w dwóch miejscach.
W pierwszym wariancie kajaki wodujemy na
Przystani w Tomaszowie Maz. i płyniemy tomaszowskim odcinkiem opisanym w poprzednim
rozdziale. Spływ możemy również rozpocząć na
2,7 km, tj. przy ul. Wapiennej w Tomaszowie Maz.,
gdzie Wolbórka wpływa do Pilicy. To tu na Łąkach
Ciebłowickich pomiędzy Tomaszowem a Spałą
z lotu ptaka można podziwiać słynne meandry
Pilicy. Odcinek ten charakteryzuje się spokojnym
nurtem oraz malowniczymi widokami.
Pokonując kolejne 8 km dopływamy do Spały,
gdzie można zatrzymać się na chwilę wytchnienia
lub wybrać na dłuższe zwiedzanie okolicy. Kierujemy się do brzegu po lewej stronie za mostem
i dobijamy do przystani. Jest to wspaniałe miejsce

do odpoczynku i aktywności sportowej. Liczne
alejki, place zabaw dla dzieci w różnym wieku, siłownia pod chmurką, urządzenia do street workoutu, pumptruck, kompleks boisk, altanki, miejsca
na ogniska, a nawet plaża z przebieralniami – to
wszystko sprawia, że to miejsce jest obowiązkowym punktem na szlaku spływu, jak również miejscem do aktywności mieszkańców i turystów.
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Po chwili odpoczynku ruszamy dalej. Na tym odcinku, po
obu stronach rzeki rozciągają się przepiękne widoki na Rezerwat Leśny „Spała”. Za trzecim zakolem, po lewej stronie
w lesie mijamy Grotę św. Huberta i nieopodal rosnącą sosnę
na szczudłach (13,5 km trasy licząc od Przystani w Tomaszowie) – wprawieni kajakarze mogą spróbować dobić do brzegu
i obejrzeć te niezwykłe miejsca. Po kolejnych 5,7 km po lewej
stronie mijamy przystań w Teofilowie, gdzie głodni kajakarze mogą się posilić w jedynym położonym tak blisko Pilicy
barze letnim. Warto wspomnieć, że na tym odcinku rzeka
Pilica podchodzi pod samą drogę krajową nr 48. Jest tu także taras widokowy, z którego rozpościera się urokliwa panorama rzeki. Stąd do Inowłodza zostało kajakiem jeszcze tylko
2,4 km. Za mostem w Inowłodzu napotkamy niewielkie bystrza
- zachowując ostrożność płyniemy lewą stroną. Dopływamy do
brzegu przy szerokiej plaży i kończymy odcinek na pięknej przystani w Inowłodzu. Tutaj można się zrelaksować – są altanki,
miejsce na ognisko czy grill oraz plac zabaw dla dzieci. I ruszamy w dalsze zwiedzanie – do królewskiego Inowłodza.
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Gmina
Inowłódz
Inowłódz to gmina wiejska położona we wschodniej części powiatu tomaszowskiego, po obu stronach Pilicy. Jest jedną z najstarszych gmin
regionu, jej obszar zajmuje około 98 km2, w tym lasy ok. 58,8 km2 i użytki
rolne ok. 33,3 km2. Najważniejszym elementem wpływającym na rzeźbę terenu jest rzeka Pilica wraz z trzema poziomami tarasowymi oraz dolinami
jej dopływów. O dobrej dostępności gminy decyduje bliskość ośrodków
miejskich: Łódź, Warszawa, Opoczno, ale i łatwy dojazd – drogą szybkiego
ruchu czy linią kolejową. Wystarczy chwila, by z wielkiego miasta przenieść się w inny świat, znaleźć ciszę i spokój. Inowłódz to gmina z wieloma
zabytkami, naturalną przyrodą, czystym powietrzem i zachwycającą rzeką.
Ponieważ na terenie gminy znajdują się dwa ośrodki turystyczne – Spała
i Inowłódz – rozdział ten został podzielony na dwie części poświęcone odpowiednio tym dwóm miejscowościom i ich atrakcjom.
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Spała
Informacja Turystyczna
Spała, ul. Piłsudskiego 2
97-215 Inowłódz
514 206 859
galeria@spala.info.pl

Spała to znana miejscowość wypoczynkowa położona u ujścia
rzeki Gać do Pilicy, na terenie dawnej Puszczy Pilickiej, obecnie Spalskiego Parku Krajobrazowego. Początki osadnictwa
na terenie Spały i jej nazwa łączą się z istniejącym tu nie-

miłośnik polowań zainaugurował coroczne obchody Hubertusa Spalskiego – święta ku czci patrona myśliwych św. Huberta. Z jego inicjatywy rozpoczęto również tradycję Dożynek
Prezydenckich, które po wieloletniej przerwie, powróciły na

gdyś młynem wodnym, należącym do rodziny Spałów. W jej
okolicach odbywały się polowania, w których uczestniczyli
królowie polscy, carowie rosyjscy i prezydenci Polski międzywojennej. W 1886 roku wybudowano tu rezydencję myśliwską
dla Cara Aleksandra III, w której gościło wielu królów z całej
Europy. Po odzyskaniu niepodległości Spała była letnią rezydencją prezydentów Stanisława Wojciechowskiego i Ignacego
Mościckiego. Leczył się tutaj też Józef Piłsudski. Dla Prezydenta Mościckiego Spała stała się „drugim Belwederem”. Jako

stałe do Spały w 2000 roku.
Spała to miejsce magiczne, swoista perełka w Dolinie rzeki
Pilicy. Jej mikroklimat, urok i malownicze położenie wśród
Lasów Spalskich powodują, że co roku odwiedza ją rzesza
turystów. I choć jest to mała miejscowość, mnóstwo atrakcji, jakie oferuje, sprawia, że weekendowy pobyt będzie niezwykle udany. Każdy, kto choć raz odwiedzi Spałę, zrozumie,
czemu tyle sławnych osób wracało do tej małej osady wśród
ogromnych lasów.

MAPA spała
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Atrakcje

Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej
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Kościół pw. Matki
Boskiej Królowej
Korony Polski
Spała, ul. Piłsudskiego 2
97-215 Inowłódz
Kościół wybudowany w 1923 r., na polecenie ówczesnego prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego. Świątynie zaprojektował wybitny architekt Kazimierz Skórewicz, współtwórca
stylu narodowego. Budowla pod względem architektonicznym
nie jest wzorowana na konkretnym nurcie, jednak najwięcej jej
elementów odnosi się do stylu podhalańskiego. Kościół (jak
i sama Spała) stał się ulubionym miejscem prezydentów, do
tego stopnia, że nazywany jest Kaplicą Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej. Bywał tu m.in. Ignacy Mościcki, któremu
kościół zawdzięcza osiem witraży, ufundowanych w 1927 roku.
W 1985 r. dawna kaplica prezydentów RP stała się siedzibą nowo
założonej parafii Matki Boskiej Królowej Korony Polski w Spale.
Obok kościoła parafialnego, w lutym 1992 r., wzniesiono ołtarz
polowy, nazywany kaplicą polową, upamiętniający 50. rocznicę
powstania Armii Krajowej. Ołtarz ustawiony jest na niewielkim
podwyższeniu, w szałasowej obudowie, na której tylnej ścianie
zawieszono ryngraf Matki Bożej, rzeźbiony w drewnie.
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Wieża ciśnień
i Park Prezydentów II RP

Do ciekawych miejsc wartych zwiedzenia niewątpliwie należy centrum Spały.
Jedną z tutejszych atrakcji jest 36-metrowa wieża ciśnień zwana także Carską
Wieżą. Została zbudowana w 1890 r. na rozkaz Aleksandra III w celu zaopatrzenia carskiego osiedla w wodę. Obecnie parter obiektu zajmuje kawiarnia
„Carska Wieża”, a na jej szczycie jest ogólnodostępny punkt widokowy.
Naprzeciw wieży ciśnień, po drugiej stronie ul. Mościckiego, znajduje się
pięknie odnowiony Zabytkowy Park, który od 2010 r. nosi nazwę Parku Prezydentów II RP. Park otacza wybudowany w 1884 roku Pałacyk Myśliwski należący do cara Rosji. W latach 1922-1924 ogród został powiększony i przekomponowany według projektu Franciszka Szaniora. Spalski Park im. Prezydentów II
RP został wpisany do rejestru zabytków w 1950 roku.
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Park nad stawem i pomnik
Prezydenta Ignacego
Mościckiego
W niewielkiej odległości od wieży ciśnień, na
skrzyżowaniu ulic Mościckiego i Piłsudskiego,
znajduje się park nad stawem z uroczym mostem. Jest to przyjemne miejsce do spacerów
w cieniu drzew i przy szumie wody. Dokoła stawu
prowadzi popularna trasa spacerowa. W górnej
części stawu jest grobla łącząca obie strony
stawu. Przy jazie spiętrzającym wody Gaci stoi
budynek elektrowni wodnej - obecnie zamieniony na ogródek letni „Turbina”. Na wyspie za
mostkiem stoi pomnik-ławeczka Prezydenta
Ignacego Mościckiego. Przedstawia Prezydenta
siedzącego i trzymającego w rękach strzelbę
dla podkreślenia jego zamiłowania do polowań w tutejszych lasach spalskich. Towarzyszy
mu jego wierny pies Lord. Miejsce to stało się
obowiązkowym punktem w zwiedzaniu Spały
i wykonaniu pamiątkowego zdjęcia.
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Centralny Ośrodek Sportu
- Ośrodek Przygotowań Olimpijskich

Posąg żubra
Droga posągu od czasu powstania do znalezienia
się w Spale jest niezwykle ciekawa i kręta. Zaczyna
się w 1860 r. w Puszczy Białowieskiej, w czasie polowania carskiego. Aleksander II chcąc upamiętnić to wydarzenie, zlecił budowę pomnika żubra
w jego naturalnej wielkości. Żeliwny posąg został

Początki Ośrodka sięgają 1928 r., kiedy zauroczony
Spałą prezydent Ignacy Mościcki zlecił rozbudowę
miejscowości, w tym budowę stadionu. W kolejnych latach obszar rozrastał się, lecz rozwój
Ośrodka, jak i całej Spały zakłóciła wojna, kiedy
dewastacji uległo większość spalskich obiektów.

stworzony w 1862 roku i postawiony w Zwierzyńcu
obok Białowieży. Aby ochronić pamiątkę przed
zniszczeniami wojennymi, przewieziono ją do
Moskwy w 1915 roku. W 1924 r. posąg żubra wrócił
do Polski, do Warszawy. Historia pamiątkowego
żubra kończy się w Spale, gdzie został sprowadzony w 1930 r. na polecenie Prezydenta RP Ignacego
Mościckiego. Posąg jest ogromną atrakcją, zwłaszcza dla najmłodszych.

Ponowny rozkwit nastąpił w latach 50., kiedy polski sport zaczął odradzać się na nowo. Obecnie
Ośrodek w Spale pełni funkcję profesjonalnej bazy
treningowej dla polskich i zagranicznych kadr.
Centralny Ośrodek Sportu dostępny jest także dla
gości indywidualnych, w swojej ofercie posiada
m.in. zaplecze odnowy biologicznej, pływalnię
oraz sale przeznaczone na zorganizowanie konferencji firmowych.

Spała
ul. Mościckiego 6
97-215 Inowłódz
44 719 65 00
cosspala@
spala.cos.pl
www.spala.cos.pl
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Grota św. Huberta

Kapliczka św. Jana
Nepomucena

To stojący niedaleko centrum Spały, na terenie Rezerwatu Leśnego „Spała”,
monument ułożony z głazów. Na dwóch z nich widnieją inicjały Aleksandra
II, wskazujące na czasy polowań carskich w Puszczy Spalskiej. Na jednym
z głazów znajduje się tablica pamiątkowa dla Ignacego Mościckiego, ufundowana przez spalskich leśników. Również od tego czasu grota nosi nazwę
św. Huberta, patrona myśliwych. Nieopodal znajduje się „Spalski Grzybek”
- altana w uroczym miejscu do spotkań i pikników, do której prowadzi
utwardzona ścieżka rowerowa.

Przydrożna kapliczka stojąca niedaleko mostu na rzece Gać jest najstarszym murowanym
obiektem w Spale. Została wzniesiona w 1877
roku przez jednego z mieszkańców jako symbol
wdzięczności za uratowanie tonącego syna.
Wewnątrz kapliczki znajduje się rzeźba przedstawiającą św. Jana Nepomucena – patrona mostów i tonących.
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Most żelbetowy
Most na rzece Pilicy, łączący Spałę z Ciebłowicami
został wybudowany w 1936 roku, w miejscu poprzedniego mostu drewnianego. Konstrukcję stanowią dźwigary stalowe pełnościenne połączone
od góry płytą żelbetową, o długości 125 metrów.
W czasie działań wojennych most został częściowo
zniszczony. Odnowiono go w 1948 r. W roku 2011
patronem mostu został gen. broni Tadeusz Buk,
dowódca Wojsk Lądowych, mieszkaniec Spały,
który zginął tragicznie w katastrofie lotniczej pod
Smoleńskiem w 2010 r. Most stanowi zabytek techniki, wpisany do rejestru konserwatora zbytków.

Dom Pamięci Walk i Męczeństwa
Leśników i Drzewiarzy
im. Adama Loreta
Okazała leśniczówka wybudowana w 1983 r. stanowi symboliczny dom leśników i drzewiarzy, którzy
poświęcili swoje życie dla dobra ojczyzny podczas
II wojny światowej. We wnętrzach leśniczówki
mieszczą się izby pamięci, w których zgromadzono
liczne pamiątki po bohaterskich leśnikach i drzewiarzach. Obok stoi pomnik autorstwa łódzkiego
rzeźbiarza Zbigniewa Władyki przedstawiający
postać leśnika oraz drewniany krzyż.

ul. Mościckiego 21
Spała
97-215 Inowłódz
44 725 70 57
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Trasa Turystyczna „Bunkier w Konewce”
Konewka
97-215 Inowłódz
501 430 321
info@bunkierkonewka.eu
www.bunkierkonewka.eu
Będąc w Spale, nie można pominąć jednej z najciekawszych
atrakcji Doliny rzeki Pilicy, jaką jest Bunkier kolejowy w Konewce,
oddalony od centrum Spały o ok. 4 km.
Kompleks bunkrów powstał w czasie trwania II wojny światowej.
Jest jednym z dwóch kompleksów schronów kolejowych wchodzących w skład „Gefechtsstand – Anlage Mitte” – stanowiska
dowodzenia „Obszar Środek” (drugi znajduje się w Jeleniu). Największy z kompleksu schron kolejowy o długości 385 m, z podstawą 15 m i wysokością 9 m, mógł zmieścić nawet 12-18 wagonów. Budowla jednak nigdy nie spełniła swojego przeznaczenia,
a niemieckie wojska utworzyły tu magazyn amunicji. Obecnie na
terenie kompleksu utworzono trasę turystyczną. Dla zwiedzających został udostępniony nie tylko schron kolejowy, ale i bunkry
techniczne oraz zorganizowane ekspozycje militariów. Atrakcją,
która cieszy się niewątpliwie największym zainteresowaniem
wśród najmłodszych, są przejażdżki motocyklami z koszem i samochodem wojskowym. Trasa Turystyczna „Bunkier w Konewce”
została w 2006 r. wyróżniona przez Polską Organizację Turystyczną Certyfikatem Najlepszego Produktu Turystycznego.
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Spalski Park
Krajobrazowy
Powstał w 1995 r., jest położony w południowo-wschodniej
części województwa łódzkiego i obejmuje obszar 13 110 ha.
Jednym z głównych atutów Spalskiego Parku jest Dolina rzeki
Pilicy oraz kompleksy leśne będące fragmentem dawnej Puszczy Pilickiej. Dominują tu lasy sosnowe, jednak można spotkać
również lasy mieszane i liściaste. Swój dom znalazły tu rzadkie
i chronione gatunki roślin: widłak, storczyk czy orlik pospolity
oraz zwierząt, m.in. dziki, jelenie szlachetne, bobry, wydry,
sarny i daniele.

Lasy Spalskie
Lasy należą do Obszaru Natura 2000, czyli terenów chronionych, utworzonych dla zachowania charakterystycznych siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony wartości
przyrodniczych Europy. Obszar lasów obejmuje południową
część Spalskiego Parku Krajobrazowego. Najczęściej spotykanymi siedliskami są grądy, dąbrowy świetliste i bory sosnowe,
natomiast w dolinach rozwijają się zarośla wierzb wąskolistnych oraz łęgi jesionowo-olszowe. W Lasach Spalskich można
spotkać takie perełki, jak 250-letnie dęby, 200-letnie sosny oraz
zwierzęta – chrząszcze, pachnica dębowa oraz nietoperze.
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Rezerwat Leśny
„Gać Spalska”
Utworzony w 2006 r. na terenie gmin Lubochnia i Inowłódz
obejmuje fragment doliny rzeki Gać (prawy dopływ Pilicy)
o długości prawie 8 km. Celem Rezerwatu jest zachowanie naturalnie wykształconych zespołów roślinnych (głównie łęgu
jesionowo-olszowego i olsu porzeczkowego), związanych ze
śródleśną rzeką nizinną oraz ochrona rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Wysoką wartość przyrodniczą stanowią także
torfowiska i związane z nimi bory sosnowe, bagienne oraz
grądy z sosną zwyczajną.
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Rezerwat Leśny
„Spała”
Rezerwat został powołany w 1958 r. Jego powierzchnia została powiększona w 2001 r. i aktualnie wynosi 102,70 ha. Rosną tu 200-letnie sosny, spotkać możemy również graby, klony, dęby
szypułkowe, świerki, olchy i jawory. Najstarsze
dęby osiągają wysokości ok. 30 m i obwody pni
ok. 5 m. W bogatym runie leśnym na uwagę zasługują gatunki chronione m.in. przylaszczka po-

Rezerwat
Leśny „Konewka”

spolita, pierwiosnka lekarska, kopytnik pospolity,
turówka wonna, starzec bagienny, a także krzewy:
wawrzynek wilczełyko, kruszyna pospolita. Będąc
na terenie Rezerwatu należy skorzystać z okazji
i zobaczyć jedyną w swoim rodzaju „sosnę na
szczudłach” (zwaną także „sosną kroczącą”).
Niesamowity wygląd drzewa wynika z erozji nadpilicznej skarpy, która odsłoniła jego korzenie,
tworzące swego rodzaju „podpórki”.

dominują jednopiętrowe drzewostany sosnowe
z domieszką dębu, graba i buka. W Rezerwacie położonym 5 km na północ od Spały występują także
gatunki lokalnie rzadkie, jak: zwisła, miodownik
melisowaty, widłak jałowcowaty, orlik pospolity
i lilia złotogłów. Jest to miejsce, gdzie od 2005 roku
występuje gniazdo bociana czarnego, a do końca
lat dziewięćdziesiątych obserwowano tu także
kraskę.

Rezerwat powstały w 1978 r. stanowi obszar w głębi
Lasów Spalskich, mający na celu ochronę naturalnych drzewostanów należących do zespołu świetlistej dąbrowy. Na blisko stuhektarowym terenie
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Atrakcje dla najmłodszych

(i nie tylko)

Leśny Punkt Edukacyjny

Kolej Carska

Znajduje się naprzeciwko Nadleśnictwa Spała, pomiędzy
Spałą a Konewką (przy drodze na Królową Wolę). To wspaniałe miejsce do przeprowadzenia zajęć z edukacji leśnej wśród
dzieci i młodzieży. Jest tu także siłownia plenerowa, dzięki
czemu można połączyć czynnik edukacyjny z rekreacyjnym.
Do punktu wiedzie ścieżka turystyczno-sportowa ze Spały
o długości ok. 2 km.

Kolejka odjeżdża z okolic terenu nad stawem, a dzięki niej
możemy zwiedzić Spałę w około 30 minut. W kolejce jest nagłośnienie, a kierowca opowiada o mijanych atrakcjach. Kursy
odbywają się regularnie na trasie Spała - Bunkry w Konewce.
Na zamówienie można ruszyć kolejką w dłuższe zwiedzanie
okolicy. Kolej Carska oferuje również przejażdżki bryczką.
Spała, ul. Wojciechowskiego 8
97-215 Inowłódz
503 162 462
www.kolejcarska.spala24.pl
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Hubertus Spalski

Jarmark Spalski to cykl imprez odbywający się w miesiącach
letnich, nad stawem w centrum Spały. Wydarzenie cieszy się

Hubertus Spalski to największa plenerowa impreza myśliwska
i jeździecka w Polsce, która zyskuje już europejską rangę. Wydarzenie to kultywuje wielowiekową tradycję jesiennych polowań
ku czci patrona myśliwych — św. Huberta. Tradycja Hubertusa
Spalskiego wywodzi się z 1930 roku, kiedy to został zainaugurowany przez ówczesnego prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego

ogromną popularnością wystawców i zwiedzających, dla których
wstęp na teren Jarmarku jest bezpłatny. Co można znaleźć na
licznych stoiskach? Wszystko, co najlepsze! Wyroby z porcelany,
szkła artystycznego, ceramikę, koronki, książki, winyle, a także
lokalne produkty spożywcze: miody pitne, chleb, sery i nalewki.
Jarmark Spalski to także wydarzenie kulturalne, któremu towarzyszy program estradowy, występy na żywo oraz gry i zabawy
dla dzieci. Terminy Jarmarków w danym roku dostępne są na
stronie internetowej: www.jarmarkspalski.pl.

Mościckiego, słynącego z zamiłowania do myślistwa i Spały.
Impreza ma charakter otwarty, trwa dwa dni i odbywa się corocznie w październiku. W sobotę odbywa się część imprezy poświęcona tradycjom myśliwskim. Towarzyszy jej część artystyczna.
Drugi dzień to Hubertus konny - najbardziej widowiskowa część
imprezy. Odbywa się na łąkach pomiędzy Spałą i Brzustowem,
towarzyszą jej pokazy jeźdźców, sokolników, łuczników, myśliwych i hodowców psów. Punktem kulminacyjnym Hubertusa jest
piękna i emocjonująca pogoń za lisem.

Spalski Jarmark Antyków
i Rękodzieła Ludowego
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Dożynki Prezydenckie
Dożynki odbywają się tradycyjnie co roku w Spale w celu okazania wdzięczności rolnikom oraz
wyrażenia nadziei na następne owocne plony.
Uroczystości trwają dwa dni i towarzyszy im wiele
ciekawych atrakcji, m.in.: występy zespołów ludowych i gwiazd, kiermasze oraz zabawy dla dzieci.
W trakcie dożynek organizowany jest konkurs na
najładniejszy wieniec dożynkowy. Początki datowane są na okres międzywojenny, a dokładnie
1927 r., kiedy prezydentem RP był Ignacy Mościcki.
Od tamtego czasu do Spały zawitali: Aleksander
Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski oraz Andrzej Duda.
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Baza noclegowo - gastronomiczna
Baza noclegowa
Hotel Mościcki ****
Spała, ul. Nadpilliczna 2
44 726 41 00
recepcja@hotelmoscicki.pl
www.hotelmoscicki.pl
Hotel Prezydent ***
Spała, ul. Hubala 15
44 710 13 22, 601 454 969
recepcja@prezydenthotel.pl
www.prezydenthotel.pl
Willa „Jelonek”
Spała, ul. Mościckiego 9
22 646 44 45 i 46 wew. 101, 604 470 492
willajelonek@obp.com.pl
www.jelonek.spala.info.pl
Pensjonat Karczma Spalska
Spała, ul. Hubala 2

44 710 05 33, 784 036 974
rezerwacje@karczmaspalska.pl
www.karczmaspalska.pl
Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek
Przygotowań Olimpijskich
Spała, ul. Mościckiego 6
44 719 65 00, 44 724 23 46
rezerwacja.spala@spala.cos.pl
www.spala.cos.pl
Ośrodek Konferencyjno –
Wypoczynkowy „SAVOY”
Spała, ul. Mościckiego 19
44 710 14 18, 503 033 159
spala@doms.com.pl
www.savoy.com.pl
Ośrodek KonferencyjnoSzkoleniowy „Zacisze”
Spała, ul. Piłsudskiego 20
44 724 23 56, 44 710 14 15, 600 065 562

spala@naturatour.pl
www.naturatour.pl
Dwór Carski
Spała, ul. Nadpiliczna 3
44 710 05 11, 601 204 507, 606 650 020
recepcja@dworcarski.pl
www.dworcarski.pl
Spalskie Pokoje Gościnne
Spała, ul. Hubala 5,
ul. Wojciechowskiego 15
44 710 16 60, 603 411 216
spalskiepokoje@op.pl
www.oranzeria.spala.info.pl
Terenowa Stacja Przyrodnicza Wydziału
Biologii i Ochrony Środowiska
Spała, ul. Wojciechowskiego 14
44 710 16 47
mirona.werkowska@biol.uni.lodz.pl
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Rezydencja Spalska
Spała, ul. Wojciechowskiego 15
44 710 15 75, 607 306 883
recepcja@rezydencjaspalska.pl
www.rezydencjaspalska.pl
Hotel Sport Rooms Spała
Spała, ul. Piłsudskiego 13a
44 738 00 32
rezerwacje@sportrooms.eu
www.sportrooms.eu
Dom Formacyjno-Rekolekcyjny ,,OSTOJA”
Spała, ul. Piłsudskiego 6
44 710 13 95, 512 268 354
spala@diecezja.lowicz.pl
www.spala.diecezja.lowicz.pl
Baza gastronomiczna
Zajazd Spalski
Spała, ul. Nadpiliczna 1
44 710 13 14, 609 220 907
zajazdspalski@go2.pl
www.zajazdspalski.pl

Karczma Spalska
Spała, ul. Hubala 2
44 710 05 33, 784 036 974
rezerwacje@karczmaspalska.pl
www.karczmaspalska.pl

Restauracja Pod Żubrem
Spała, ul. Wojciechowskiego 8
503 162 462
mylykrestauracje@wp.pl
www.podzubrem.pl
Restauracja Gęś i Wino
Hotel Prezydent
Spała, ul. Hubala 15
44 710 15 55
gesiwino@gmail.com
www.gesiwino.pl
Restauracja Hotelu Mościcki
Spała, ul. Nadpiliczna 2
44 726 41 00
recepcja@hotelmoscicki.pl
www.hotelmoscicki.pl/Restauracja

Carska Wieża
Spała, ul. Mościckiego 13
508 221 039
spala.carpediem@gmail.com
www.carskawieza.pl
Rezydencja Spalska
Spała, ul. Wojciechowskiego 15
44 710 15 75
www.rezydencjaspalska.pl/restauracja
Pizzeria Olimpijska
Spała, ul. Mościckiego 17
44 710 13 97
www.olimpijska.com.pl
Bar letni Turbina
ul. Piłsudskiego 1 (nad stawem
w centrum Spały)
44 710 13 97, 601 339 259
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Inowłódz
Punkt Informacji Turystycznej
Gminne Centrum Kultury
– Zamek w Inowłodzu
ul. Zamkowa 7
97 - 215 Inowłódz
44 726 01 34
promocja@inowlodz.pl
zamek.pit@interia.pl

Inowłódz należy do najstarszych miejscowości w Polsce. To
średniowieczna osada, istniejąca już w XI w., położona na
uczęszczanym trakcie z Pomorza i Wielkopolski do Małopolski.
W połowie XIV w. nadano jej prawa miejskie, a miasto wkroczyło

kres świetności miasta, które nigdy nie odzyskało dawnej rangi,
tracąc ostatecznie w 1870 r. prawa miejskie.

w najpomyślniejszy w swych dziejach okres.

w Inowłodzu-Zakościelu powstała stacja klimatyczna. W 1884
roku wybudowano kilka pensjonatów dla kuracjuszy, wyposażono je w pomieszczenia do zabiegów przyrodoleczniczych
oraz urządzono kąpielisko nad Pilicą. Letnie wakacje spędzał tu
Julian Tuwim, który w swoich utworach wysławiał atrakcyjność
krajobrazową i kulturową tego regionu. Niestety II wojna światowa przyniosła kres uzdrowiska. Przetrwały jednak tradycje wypoczynkowe. Dziś Inowłódz jest znaną i lubianą miejscowością
turystyczno-wypoczynkową.

W tym czasie, z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego wybudowano zamek i otoczono miasto murem obronnym. Ściany zamku
o kształcie czworoboku, mur, który otaczał zamek i całe miasto,
budowane były z cegły i kamienia kopalnego, który wydobywano
i obrabiano w Inowłodzu. Do połowy XVII w. na zamku rezydowali kasztelanowie inowłodzcy. W 1655 r. Stefan Czarniecki stoczył
tu zwycięską bitwę ze Szwedami. Potop szwedzki położył jednak

Po odkryciu źródła wód mineralnych na początku XIX wieku
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Atrakcje

Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej
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Kościół św. Idziego
ul. Władysława Hermana
97-215 Inowłódz
44 710 11 20
Romańska perełka regionu. To jeden z najstarszych
murowanych kościołów na terenie Polski, jego powstanie datowane jest na przełom XI i XII wieku.
Świątynię górującą nad Inowłodzem ufundował
książę Władysław Herman w podziękowaniu
za narodziny syna – Bolesława Krzywoustego.
Kościół został zbudowany z piaskowca żelazistego, na planie prostokąta, w stylu romańskim.
W okresie I wojny światowej uległ zniszczeniu,
lecz został zrekonstruowany z inicjatywy Prezydenta Ignacego Mościckiego w latach 1936-38. We
wnętrzach znajduje się jednoprzestrzenna nawa,
zakończona półkolistą absydą od wschodu, a od
zachodu okrągłą wieżą. Przez długie lata był to jedyny kościół w Inowłodzu, pełnił funkcję parafii aż
do 1520 roku. Z placu przykościelnego rozciąga się
wspaniała panorama na Inowłódz i Dolinę rzeki
Pilicy. Obecnie zwiedzanie kościoła jest możliwe
po wcześniejszym uzgodnieniu.
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Ruiny Zamku
Kazimierza Wielkiego
Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu
ul. Zamkowa 7
97-215 Inowłódz
44 710 18 54, 726 01 34
gck@inowlodz.pl
www.gckinowlodz.naszgok.pl

Murowany zamek został zbudowany w Inowłodzu w latach
1356-1370 za panowania króla Kazimierza Wielkiego, na szlaku
handlowym. Zamek często zmieniał swoich właścicieli, mieszkali tu m.in. Leżajscy herbu Nałęcz i biskup wrocławski Mikołaj.
Najstraszniejszym okresem okazał się potop szwedzki, kiedy
to zamek został zdobyty i nieodwracalnie zniszczony. W latach
2008-2012, dzięki wsparciu zewnętrznemu, przeprowadzono
konserwację i utrwalenie ruin oraz częściową rekonstrukcję
zamku. W wyniku prac powstał także obiekt, w którym obecnie swą siedzibę ma Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu
z Gminną Biblioteką Publiczną oraz Informacją Turystyczną.
Ruiny Zamku i teren podzamcza tworzą wspaniałą scenerię do
różnego rodzaju inscenizacji, rekonstrukcji, koncertów, a nawet
sztuk teatralnych.

Mieszkańcy Inowłodza żywo kultywują swoją historię, czego
najlepszym przykładem jest Kasztelania Inowłodzka, która powstała na zamku Kazimierza Wielkiego w 2017 roku. Kasztelania
Inowłodzka jest grupą nieformalną, której celem jest promowanie, propagowanie i wspieranie ruchu rycerskiego, oraz rekonstruktorów historycznych.
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Kościół pw.
św. Michała Archanioła
pl. Kazimierza Wielkiego 12
97-215 Inowłódz
44 710 11 20
www.parafia-inowlodz.pl
Murowana świątynia z 1520 r., przebudowana w stylu neogotyckim w drugiej połowie XIX w. Na uwagę zasługuje neobarokowy ołtarz wykonany przez rzeźbiarza Urbanowskiego z obrazem Matki Boskiej Bolesnej. Z pamiątek historycznych do
dzisiaj zachowały się: późnogotycka kamienna chrzcielnica
z XVI wieku, gotycki relikwiarz ze szczątkami św. Idziego oraz
drewniana suknia z obrazu Matki Boskiej Bolesnej. W ścianie
północnej znajduje się gotycki portal wykonany z piaskowca,
niezmieniony od XVI wieku.

Synagoga w Inowłodzu
pl. Kazimierza Wielkiego 27
97-215 Inowłódz
Budynek dawnej synagogi znajduje się w centrum Inowłodza,
w pobliżu Rynku Kazimierza Wielkiego. Murowaną świątynię
na planie prostokąta wzniesiono w połowie XIX w. Niestety,
podczas II wojny światowej synagoga została zdewastowana,
a w latach powojennych pełniła funkcję magazynu. Na szczęście
to nie koniec historii. W 1981 r. synagoga została wyremontowana i przeznaczona na Gminną Bibliotekę Publiczną. Podczas
renowacji odkryto XIX-wieczne freski, a wśród nich Adres Dziękczynny Żydów do cara w dwóch językach: hebrajskim i rosyjskim
oraz polichromię zawierającą wersety Tory. Budynek, znajdujący się obecnie w rękach prywatnych, od 1977 roku jest wpisany
do rejestru zabytków i objęty ochroną konserwatorską. Jest
otwarty, a w jego wnętrzach mieści się sklep.
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Cmentarz żydowski
i cmentarz wojenny
W lesie, na wschód od centrum Inowłodza, obok
kopalni chalcedonitu znajduje się dawny zapomniany cmentarz żydowski z ok. 1820 r. Blisko
70 nagrobków posiada inskrypcje w języku hebrajskim. Z kolei w głębi lasu przy ul. Wolskiej
znajduje się odrestaurowany cmentarz żołnierzy
z czasów I wojny światowej.

Źródełko Tuwima
w Zakościelu
Źródło krasowe wód żelazistych, nazwane tak od
imienia poety, który często odwiedzał Inowłódz
i Zakościele. Znajduje się na terenie byłej stacji
klimatyczno-leśnej, która funkcjonowała w latach 1884-1914 oraz w okresie międzywojennym.
Obecnie znajduje się tu gospodarstwo agroturystyczne „Nowy Dwór”. Na terenie wspomnianej
stacji, w latach 1907-1914 wypoczywał Julian
Tuwim wraz z matką i siostrą. W pobliżu domu
znajdują się również ruiny pieca hutniczego
funkcjonującego w latach 1860-1880.
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Studnia w Inowłodzu
Na placu Kazimierza Wielkiego, w centrum Inowłodza pod czterospadowym dachem krytym gontem, znajdowała się kamienna studia z drewnianym kołowrotkiem, prawdopodobnie z pierwszej połowy XIX w. W 2004
roku przeprowadzono rewitalizację rynku, w ramach której studnia została odtworzona.
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Atrakcje dla najmłodszych
(i nie tylko)

Końska Zagroda
Gospodarstwo agroturystyczne założone w 2002 roku. Na
jego terenie znajduje się ośrodek jeździecki. Końska Zagroda
organizuje obozy jeździeckie, jak również indywidualną naukę jazdy konnej.
Królowa Wola 196
97-215 Inowłódz
664 923 548
www.facebook.com/
KonskaZagroda.Agroturystyka

Ośrodek Jazdy Konnej „Koniczynka”
Poświętne 18B
97-215 Inowłódz
796 177 207
koni.czynka7@wp.pl

Zako Rancho
Wśród malowniczych lasów spalskich, nad brzegiem
rzeki Pilicy w Zakościelu, na terenie Chrześcijańskiego Centrum Proem, ulokowane jest Zako Rancho.
Życie wydaje się tu zwalniać i toczyć swoim leniwym
tempem. Można tu spędzić czas wśród wyjątkowych
zwierzaków, poznać ich zwyczaje i doskonale bawić
się w ich towarzystwie. W ofercie m.in.: jazda konna,
mini zoo, przejażdżki na wozie z sianem, zajęcia edukacyjne i warsztaty artystyczne.

Zakościele 80
97-215 Inowłódz
44 710 11 40, 600 008 403
recepcja@proemzako.pl
www.proemzako.pl/zako-rancho
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Wydarzenia

Kramy Inowłodzkie,

czyli Jarmark Średniowieczny
z Sobótką otwierające sezon letni

Powiatowe Święto Ziemniaka
w Brzustowie

To rodzinna, klimatyczna wrześniowa impreza w miejscowości
Brzustów, organizowana na zakończenie wykopków. W czasie
tego święta odbywają się trzy konkursy: na Króla Ziemniaka,
czyli ziemniaka o największej wadze, rzut gumofilcem na odległość i reklama ziemniaka przygotowywana przez Koła Gospodyń Wiejskich. Imprezie towarzyszą występy lokalnych zespołów ludowych oraz wspólna biesiada. A wszystko to odbywa się
przy zapachu pieczonych na wielkim palenisku ziemniaków.

Impreza w klimacie średniowiecznym, wspominająca czasy
świetności Zamku Królewskiego w Inowłodzu. Ściągają tu
Bractwa Rycerskie z całej Polski, a na podzamczu ustawiają
się kramy, m.in. kowala, tkacza, garncarza, skryby, kuchni
średniowiecznej. Jarmarkowi towarzyszą obchody Nocy
Świętojańskiej na powitanie lata. Wieczorem, po rozstrzygnięciu konkursu na najładniejszy wieniec sobótkowy, przy
dźwiękach muzyki ludowej i świetle pochodni, spod Zamku
wyrusza pochód nad Pilicę, gdzie wszyscy puszczają swoje
wianki z nurtem rzeki.

Dni Gminy Inowłódz
To coroczne dwudniowe święto Gminy Inowłódz odbywające się
pod koniec wakacji. Sportowa rywalizacja, klechdy kasztelańskie,
zabawy dla dzieci, występy muzyczne i mnóstwo innych atrakcji.
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Festiwal Poezji Śpiewanej
im. Juliana Tuwima

Wędrowny Festiwal Filharmonii
Łódzkiej „Kolory Polski”

Festiwal odbywa się w letniej scenerii ruin Zamku
Kazimierza Wielkiego. To klimatyczne wydarzenie
dla miłośników poezji śpiewanej nawiązuje do
zauroczenia Juliana Tuwima Inowłodzem i okolicami. Podczas koncertu głównego występują laureaci
festiwalu z różnych grup wiekowych.

Festiwal organizowany w okresie letnim. To czas,
kiedy artyści Filharmonii Łódzkiej wychodzą z jej
murów i przenoszą się na sceny ulokowane w niezwykłych miejscach po całym województwie łódzkim. Jednym z przystanków na tej trasie od kilku lat
jest Inowłódz i ruiny Zamku Kazimierza Wielkiego.

Podróż do Betlejem
Interaktywne widowisko, gdzie widzowie stają się
częścią inscenizacji, przenosząc się 2 tysiące lat
wstecz, do Betlejem. Przedstawienie obejmuje
sceny towarzyszące narodzinom Jezusa Chrystusa.
Rozgrywa się ono w zimowej scenerii Chrześcijańskiego Centrum Proem w Zakościelu. Wstęp wolny.

Droga do Jerozolimy
To plenerowe, interaktywne widowisko wielkanocne przedstawiające najważniejsze wydarzenia poprzedzające śmierć Jezusa Chrystusa. Rozgrywa się
w pięknej scenerii ruin Zamku Kazimierza Wielkiego, które na czas tej niezwykłej inscenizacji stają się Jerozolimą witającą Jezusa wjeżdżającego na osiołku.
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Baza noclegowo - gastronomiczna
Pensjonaty i pokoje
Pensjonat Piwnica Rycerska
Inowłódz, ul. Tuwima 17
665 306 182
info@rycerskapiwnica.pl
www.rycerskapiwnica.pl
Bar Sandacz - pokoje
Inowłódz, ul. Legnicka 51
44 710 18 02, 501 572 631
Pokoje Gościnne Stefania Bilska
Inowłódz, ul. Klasztorna 37
44 710 10 77
Willa Amber
Zakościele 22a
602 321 035, 505 332 929
amberlex@op.pl
www.amber.travel

Proem ZAKO
Zakościele 80
44 710 11 40
recepcja@proemzako.pl
www.proemzako.pl

Agroturystyka „Za lasami”
Zakościele 56C
516 165 939
agroturystyka.zalasami@gmail.com
www.facebook.com/zalasami56

Domki drewniane całoroczne
Zakościele 66
512 203 270
rezerwacja@zakosciele66.pl
www.zakosciele66.pl

Gospodarstwo agroturystyczne
„Nowy Dwór”
Zakościele 67
664 388 192
ploszynscy@o2.pl

Agroturystyka
Końska Zagroda
Królowa Wola 196
664 923 548
www.facebook.com/
KonskaZagroda.Agroturystyka
Ośrodek Jazdy Konnej „Koniczynka”
Poświętne 18b
796 177 207
koni.czynka7@wp.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne
Eugeniusz Sobolewski
Zakościele 75
605 461 956
Gospodarstwo Agroturystyczne
Barbara i Bogusław Monik
Zakościele 54
44 710 18 51, 603 464 778
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AGROTURYSTYKA Urszula Stachowska
Inowłódz, ul. Krokusowa 15
507 743 143
Baza gastronomiczna
Bar Sandacz
Inowłódz, ul. Legnicka 51
44 710 18 02, 501 572 631
Gospoda
Inowłódz, ul. Tuwima 16
44 710 10 00
Cafe Bona & Pizza
Inowłódz, pl. K. Wielkiego 24
44 710 10 30
cafe.bona@onet.pl
www.facebook.com/CafeBonaKawiarnia
Fryszerka Smażalnia Ryb
Fryszerka 1 – stary młyn
44 710 12 66

Grill Bar w Teofilowie (sezonowy)
Inowłódz, Teofilów 2
501 324 059
Ogródek Piwny Inowłódz
(sezonowy)
Inowłódz, pl. K. Wielkiego 27
600 594 430
Bar „Jerema” (sezonowy)
Inowłódz, ul. Tamka 5

97

DOLINA RZEKI PILICY - PRZEWODNIK
Wśród Rzeczyckich łąk

Wśród Rzeczyckich łąk

płyniemy z nurtem

Długość odcinka:
12,7 km

Czas spływu:
ok. 3 h
Poziom trudności: łatwy

Trasa kajakowa :
Inowłódz – Zakościele –
Rezerwat Leśny „Żądłowice”
– Łęg – Mysiakowiec – Grotowice

Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej
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Niezwykle przyjemny i łatwy odcinek, wijący się najpierw wśród
Lasów Spalskich, a potem w urokliwym otoczeniu łąk i pól. Klimat
nadają liczne wyspy, których na tym odcinku jest ok. 30, a niektóre nawet mają swoje nazwy, np. Dzika Zołza, Wyspa Łzawa.
Odcinek ma kilka wygodnych miejsc z infrastrukturą do wodowania lub przybycia do brzegu na odpoczynek, tak więc trasę
spływu można zaplanować dowolnie w zależności od preferowanej długości spływu.
Spływ zaczynamy od Przystani w Inowłodzu. Tuż po starcie, po
lewej stronie na wysokiej skarpie możemy podziwiać piękny
kościół św. Idziego. Po niespełna 1 km na lewym brzegu rzeki
znajduje się taras widokowy, a to oznacza, że dotarliśmy do
miejscowości Zakościele. Jest to częste miejsce przystanku lub
noclegu na trasie dłuższego spływu po Pilicy.
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Na odcinku od Zakościela występują liczne mielizny i wyspy. Płynąc,
trzymamy się lewej strony rzeki. Co
ciekawe na terenie Gminy Rzeczyca
brzegiem Pilicy, a następnie jej środkiem biegnie granica między powiatem tomaszowskim a opoczyńskim.
Na wysokości Rezerwatu Leśnego
„Żądłowice” należy zachować ostrożność, gdyż w nurcie rzeki pojawiają
się głazy i miejsca z szybszym nurtem. Po lewej stronie, 9 km
od startu dopływamy do małej plaży – to niezwykle przyjemne
miejsce na chwilę odpoczynku. Na tym przystanku znajduje się
taras widokowy – warto zatrzymać się tu na chwilę, by z góry podziwiać krajobraz Pilicy. Ciekawostką historyczną, jaką możemy
spotkać w tym miejscu, są przyczółki mostu, tzw. starego traktu.
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Dalej rzeka płynie leniwym nurtem. Przed mostem w Mysiakowcu (10,7 km), na prawym brzegu znajduje się miejsce do wodowania lub zakończenia spływu. My jednak płyniemy trochę
dalej, ponieważ nasz odcinek kończymy za kolejne 2 km w Grotowicach. Przybijamy do brzegu z szeroką i wygodną plażą.
Miejsce jest bardzo dobrze dostępne dla samochodów. Pełna
infrastruktura (wiata, miejsce na ognisko, fabryka piasku dla
dzieci, toalety) sprawia, że cieszy się ono dużą popularnością
nie tylko wśród kajakarzy, ale również mieszkańców i rowerzystów, którzy wygodnie dotrą tu utwardzoną drogą.
Jest tu także wiata, altana, toalety i krąg ogniskowy – wszystko, czego potrzeba kajakarzom. To miejsce zaciszne i urokliwe, do którego można dostać się nie tylko kajakiem, ale również pieszo lub rowerem: od drogi wojewódzkiej 726 ścieżką
rowerową przez Rezerwat Żądłowice lub ścieżką rowerową
relacji Żądłowice – Łęg.
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Gmina
Rzeczyca
Gmina, o której już w 1400 roku pisał Jan Długosz, leży we
wschodniej części powiatu tomaszowskiego. W 1457 roku
dzierżawcą Rzeczycy został Piotr Dunin z Prawkowic, herbu
Łabędź, który otrzymał ziemie rzeczyckie od króla Kazimierza Jagiellończyka w nagrodę za zasługi dla ojczyzny w walce
z Krzyżakami. W latach 1779-1804 proboszczem Rzeczycy zo-

Niewątpliwym atutem gminy jest jej usytuowanie. W niewielkiej odległości znajduje się droga ekspresowa Warszawa-Katowice, od Rawy Mazowieckiej dzieli ją 17 km, od Łodzi 75 km,
natomiast od Warszawy 95 km. Gmina zajmuje powierzchnię
10 813 ha i składa się z 19 miejscowości. Gmina Rzeczyca jest
gminą typowo rolniczą. Południowo-zachodnią część zajmu-

stał Jędrzej Kitowicz, autor „Opisu obyczajów” i „Pamiętników
- czyli Historii Polski”, znakomitych dzieł literatury obyczajowej czasów saskich. Wielką postacią regionu rzeczyckiego
jest także znana poetka i pisarka, prekursorka polskiej powieści psychologicznej Narcyza Żmichowska, która zamieszkując na stałe w Rzeczycy w latach 1842 -1845 i prowadząc
nielegalnie wiejską szkółkę, napisała swoje najlepsze dzieło
„Poganka”.

ją lasy stanowiące 16,7% całkowitej powierzchni. Fragment
Spalskiego Parku Krajobrazowego znajdujący się na terenie
Rzeczycy oraz Dolina rzeki Pilicy niewątpliwie przyczyniają
się do bogactwa fauny i flory. Schronienie znalazło tutaj wiele
gatunków ptaków, a także sarny, lisy, jelenie i dziki.
Rzeczyca to przede wszystkim kultura. Gmina stała się
ośrodkiem folklorystycznym powiatu tomaszowskiego. Tradycją stały się coroczne podsumowania wydarzeń w gminie,
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podczas których wójt gminy wręcza pierwszemu
narodzonemu dziecku w gminie (w danym roku)
ręcznie haftowaną poduchę, wypełnioną pierzami dartymi podczas Rzeczyckiej Pierzawki. Na
terenie gminy mieszkają wspaniałe twórczynie
ludowe zajmujące się m.in. haftem, wycinanką
czy ozdobami z papieru. Tradycję podtrzymują
kapele ludowe – Kapela Gmajów z Gliny, Kapela Chabrów i Kapela Jana Kępy z Bobrowca. Dla
młodych miłośników śpiewu od kilkunastu lat
odbywa się tu festiwal „Złote Łabędzie”.
I choć jest tu najspokojniej i najciszej ze wszystkich czterech odcinków naszej Doliny rzeki Pilicy, to nie sposób odmówić Rzeczycy jej uroku,
pięknego krajobrazu łąk i pól oraz wspaniałego
dziedzictwa kultury i tradycji ludowej.
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Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej
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Kościół pw. św. Katarzyny
Aleksandryjskiej

Pierwsze wzmianki dotyczące kościoła pochodzą
już z XIV wieku. Drewnianemu wówczas kościołowi będącemu pod królewską pieczą, od początku
istnienia patronowała św. Katarzyna. Murowana

figury Matki Bożej – „Rzeczyckiej Madonny”. O jej
wyjątkowości w skali kraju, ale również Europy
stanowią dwie rzeczy – Dzieciątko, które trzyma
Maryję za pasmo włosów oraz motyw dekoracji

świątynia, którą aktualnie można podziwiać,
została wybudowana w XIX w. dzięki staraniom
księdza Mieczysława Skarżyńskiego. Neorenesansowa budowla została wzniesiona na planie krzyża
z fasadą, z dwiema ozdobnymi wieżami. Świątynia
posiada we wnętrzu wiele zabytkowych elementów m.in. obraz Świętej Rodziny, chrzcielnicę z XVI
w. i kropielnice z piaskowca zdobione herbem
Poraj. W 2019 r. zakończono renowację drewnianej

malarskiej szat w postaci luźno rozrzuconych
kwiatów na białej sukience i płaszczu. Madonna
powstała najprawdopodobniej w XVI lub XVII wieku, w południowo-zachodniej Europie, skąd została przywieziona do Rzeczycy przez któregoś z możnych właścicieli. W latach 1781-1804 proboszczem
parafii był dziejopisarz epoki saskiej ks. Jędrzej
Kitowicz - autor ,,Opisu Obyczajów za panowania
Augusta III”.

ul. Kitowicza 17
97-220 Rzeczyca
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Park im. I. J. Paderewskiego

Park położony jest w centrum Rzeczycy na terenie Spalskiego Parku Krajobrazowego i zajmuje
około 2 ha ziemi. Wcześniej nazywany był parkiem
„dworskim”, ze względu na wybudowany tutaj
w latach 1800-1825 dwór parterowy z mieszkalnym
poddaszem. W 1992 r. nadano mu imię Ignacego
Jana Paderewskiego, jednocześnie gospodarując
przestrzeń publiczną przez wytyczenie ścieżek,
zainstalowanie oświetlenia oraz przygotowanie
miejsc do wypoczynku. Spacerowicze mogą dostrzec wśród drzew liczne okazy starych lip, dębów, modrzewi i wiązów.
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Kapliczka pamiątkowa
w Grotowicach
Blisko trzymetrowy słup zwieńczony krzyżem to pamiątka bitwy pod Guzowem, do której doszło w 1607 r. za panowania Zygmunta III Wazy. Kapliczka
została ufundowana przez Dziedzica Grotowic – Mateusza Grotowskiego,
który walczył po stronie króla w czasie buntu części szlachty. Do dziś kapliczka jest w świetnym stanie, głównie dzięki gruntownej odnowie, którą
przeszła w 2011 r. z inicjatywy wójta gminy. Kapliczka znajduje się na skraju
zabytkowego parku dworskiego z przełomu XVIII i XIX w., który porastają
kilkusetletnie wiązy o obwodzie 5 m, stanowiące pomniki przyrody.

Kwatera
myśliwska
Glina 4
97-220 Rzeczyca

Zabytkowy zespół dworski z drugiej połowy
XIX w. Dwór jest murowany, zbudowany na planie
prostokąta, parterowy z użytkowym poddaszem
i piętrowym ryzalitem w fasadzie. Aleję dojazdową
i teren przed dworem porasta starodrzew lipowy,
klonowy i dębowy. Obecnie w dworku mieści się
Kwatera Myśliwska Nadleśnictwa Spała.
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Grodzisko Rzeczyca

Rezerwat Leśny
„Żądłowice”
ul. Mościckiego 53
97-220 Rzeczyca
606 883 438,
731 952 192
witek@slowianszczyzna.pl
www.slowianszczyzna.pl

W Rzeczycy, przy drodze w kierunku Gliny, od kilku lat powstaje nowa osada

Rezerwat leśny o łącznej powierzchni 241,19 ha,
leżący w gminach Inowłódz i Rzeczyca, został
utworzony w 1968 roku. Celem jego powstania
było zachowanie układu siedlisk, który jest rzad-

słowiańska – miejsce, gdzie można zapoznać się ze słowiańskim stylem życia,
legendami, a także poznać rzemiosło i starodawną kuchnię. Grodzisko Rzeczyca tworzą pasjonaci historii i przyrody. Jest ciągle rozbudowywane i powstaje
z naturalnych materiałów zgodnie ze sztuką ciesielską. Koncepcja budowy
grodziska zakłada powstanie rekonstrukcji osady wczesnośredniowiecznej datowanej na IX-XI wiek – żywego skansenu – muzeum archeologiczno-historycznego, nawiązując do osadnictwa z terenów w okolicy rzeki Pilicy. W Grodzisku
organizowane są także warsztaty umiejętności związanych z tradycją dawnych
zawodów, budownictwa naturalnego, podstaw uprawy przydomowej i innych.

ko spotykany w polskich lasach. Liczne dolinki,
które przez wiele miesięcy w roku wypełnione są
wodą, wykształciły rośliny bagienne i wód przybrzeżnych, tj. kaczyniec, bagienne lasy olszowe
czy karbieniec pospolity. Żądłowice to także
skupisko krzewów i paproci typowych dla obszaru leśnego, w tym stary, okazały drzewostan sosnowy o kołnierzykowatej korze. Swoje gniazda
mają tu rzadko spotykane bociany czarne.
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Atrakcje dla najmłodszych

Huculand
ośrodek jeździecki
Huculand to stadnina koni huculskich, inaczej
nazywanych górskimi, idealnych do jazd rekreacyjnych zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych.
Ośrodek położony jest w malowniczej wsi Łęg.
To doskonałe miejsce dla rodzin z dziećmi, chcącymi poznać urocze zwierzęta, jakimi z pewnością
są konie, ale także tych, którzy chcą spróbować
swoich sił w siodle. Z uwagi na piękno krajobrazu - malownicze lasy, łąki, pola oraz rzekę Pilicę
- szczególną popularnością cieszą się konne wyjazdy w teren. Ośrodek, oprócz jazd konnych indywidualnych i grupowych, oferuje również obozy
konne i półkolonie, przejażdżki bryczką czy organizację grilla. Pobyt w stadninie koni huculskich
Huculand to gwarancja wspaniale spędzonego
czasu na łonie natury i wśród koni.

(i nie tylko)

Łęg 23
97-220 Rzeczyca
798 461 477, 509 352 120
www.facebook.com/huculand
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Wydarzenia

Pierzawka

Dożynki Gminne w Rzeczycy
Co roku pod koniec sierpnia w Rzeczycy odbywa się Gminne
Święto Plonów, będące symbolicznym zakończeniem żniw
i podziękowaniem rolnikom za ich codzienny trud pracy. Tradycyjne obrzędy dożynkowe, prezentacja wieńców, wspólna
biesiada, występy artystyczne i atrakcje dla dzieci – to tylko
część programu imprezy, która jest wspaniałą okazją do integracji lokalnej społeczności.

Regionalne Darcie Pierza w Rzeczycy (lub Rzeczycka Pierzawka) jest znakiem rozpoznawczym Gminy Rzeczyca. Ten zwyczaj
zaczerpnięty z tradycji ludowej jest nieprzerwanie kultywowany od wielu lat. Pierzawki stanowiły nieodłączny element
wiejskich, jesiennych wieczorów. Oprócz wykonanej pracy
- przygotowania pierza na poduchy i pierzyny - były one doskonałym czasem dla zacieśnienia więzi rodzinnych i sąsiedzkich.
I właśnie taka idea przyświeca współczesnym pierzawkom – są
one wspaniałą okazją do integracji mieszkańców i spędzenia
wspólnie czasu. Rzeczycka Pierzawka odbywa się w listopadzie,
w hali sportowej szkoły podstawowej w Rzeczycy i gromadzi co
roku tłumy uczestników.
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Mokoszowisko
„Mokoszowisko – Ku Czci Matki Ziemi” na terenie Grodziska Rzeczyca, to pierwszy w Polsce
festiwal historyczny zorientowany na kobiety
z ruchu rekonstrukcyjnego. Impreza jest żywą
lekcją historii, przybliżającą życie plemion średniowiecznych. Spotkają się na niej miłośnicy
słowiańszczyzny i rekonstruktorzy wyspecjalizowani w czasach słowiańskich i średniowiecznych z całej Polski. Organizuje ją Stowarzyszenie
„Dębowy Liść” - grupa pasjonatów, z zamiłowaniem odtwarzających życie naszych przodków
sprzed 1000 lat, parających się rzemiosłem dnia
codziennego i warsztatem wojennym. Festiwal
odbywa się w maju, w okolicach Międzynarodowego Dnia Rodziny i Dnia Matki, dlatego jest
wielkim świętowaniem w rodzinnej atmosferze,
pełnym śmiechu i zabawy. W czasie festiwalu
odbywają się m.in. rekonstrukcje bitew, warsztaty, konkurencje i zabawy z epoki wczesnego
średniowiecza.

111

112

Poradnik dla
kajakarza

DOLINA RZEKI PILICY - PRZEWODNIK
Poradnik dla kajakarza

113

DOLINA RZEKI PILICY - PRZEWODNIK
Poradnik dla kajakarza

Kajakarstwo to sport i rekreacja dla wszystkich,
niezależnie od wieku. Jest to wspaniały i stosunkowo tani sposób na spędzenie dnia lub
weekendu wspólnie z rodziną czy znajomymi. To
także wspaniała okazja do wyciszenia, obcowania z przyrodą i oderwania się od zgiełku miasta.
Niemniej jednak wcześniej warto zaplanować
całą wyprawę i odpowiednio się przygotować,
a na wodzie zawsze pamiętać o zachowaniu
szczególnej ostrożności.

Co należy zabrać:
krem z filtrem przeciwsłonecznym
butelkę z wodą
nakrycie głowy
kamizelkę asekuracyjną
wodoszczelne etui na telefon i na aparat fotograficzny
plecak lub worek na rzeczy, który będzie można schować
w dziobie kajaka (niezłym pomysłem są worki foliowe,
w które schowamy plecak, aby zapewnić mu przynajmniej
względną wodoodporność)
ubranie dopasowane do pogody
środek przeciw komarom
prowiant (np. kiełbasę na ognisko lub grilla), jeśli nie
przewidujemy wizyty w sklepie
no i wypożyczyć kajaki z wiosłami oczywiście
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Poradnik bezpieczeństwa
Przed planowaniem spływu sprawdź
poziom trudności szlaku i dopasuj go do
swoich umiejętności.

Płynąc po rzece, stale kontroluj powierzchnię wody
przed dziobem kajaka, zwracając bacznie uwagę na
wszelkie zmarszczki, fale i wiry.

Wsiadaj i wysiadaj z kajaka ustawionego
dziobem w górę rzeki.

Pilnie obserwuj tendencje zmian pogody.

Przybijaj do brzegu zawsze pod prąd.

Nigdy nie pij alkoholu w trakcie spływu.

Po wywrotce na głębokiej wodzie holuj
kajak do brzegu, nie odwracając go.

Zwracaj uwagę na innych i pomagaj im
w razie potrzeby.

WOPR Tomaszów Maz.
609 684 999

Nigdy nie wypuszczaj wiosła z ręki.

Mierz zamiary według sił, nie odwrotnie.

Noś kamizelkę asekuracyjną.

Rozpalaj ogniska i biwakuj tylko na
wyznaczonych obszarach.

Rzeczy wożone w kajaku zabezpiecz przed
zamoczeniem i zgubieniem w wodzie.

Numer ratunkowy
nad wodą:
601 100 100

Szanuj planetę, nie zostawiaj śmieci.

Baza:
Smardzewice
ul. Klonowa
(za hotelem INWEST)
Biuro:
Tomaszów Maz.
ul. PCK 2/4
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Wypożyczalnie sprzętu
i organizatorzy
spływów
Trafmax Spływy kajakowe
605 174 444
trafmaxshop@gmail.com

Spływy kajakowe, wypożyczalnia
rowerów i sprzętu rekreacyjnego
WODNIK
Spała, ul. Nadpiliczna 6
Tomaszów Maz., ul. PCK 10
691 878 673
www.kajakinapilicy.pl
AMBER TRAVEL noclegi, kajaki, rowery
Zakościele 22a
602 321 035, 505 332 929
amberlex@op.pl
www.amber.travel.pl
Wypożyczalnia kajaków i sprzętu
rowerowego PAGAJ
506 704 420, 505 962 185
pagajkajaki@interia.pl
www.kajaki-pilica.pl

Wypożyczalnia Sprzętu Wodnego
Kapitan Jack
Smardzewice - plaża
889 607 069

Teofilów Letnisko – Kajaki
668 949 606
Spała RELAX kajaki i rowery
ul. Hubala 12
698 341 057

Wypożyczalnia Sprzętu Wodnego
Karolinów, ul. Turystyczna 15
514 286 942

Ośrodek Wypoczynkowy „Zacisze”
– wypożyczalnia rowerów
Spała, ul. Piłsudskiego 20
44 724 23 56
www.naturatour.pl

Wypożyczalnia kajaków i rowerów
Karczma Spalska

Spalskie Pokoje Gościnne wypożyczalnia rowerów

Spała, ul. Hubala 2
503 079 078
karczma@karczmaspalska.pl
www.kajakispala.pl

Spała, ul. Hubala 5
44 710 16 60
www.republika.pl/spalskiepokoje

Przystań „Plaża” Zakościele Łukasz
Jeleń
Zakościele 60a
883 952 509

Przystań Indiańska – wypożyczalnia
canoe
Zakościele 60c
884 050 500, 507 005 696
przystanindianska@gmail.com
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Morsowanie w Pilicy? Czemu nie!

Warto wspomnieć, że oprócz oferty spływów indywidualnych lub grupowych proponowanych przez
licznych organizatorów, na terenie powiatu tomaszowskiego w Dolinie rzeki Pilicy odbywają się
cykliczne kilkudniowe imprezy kajakowe zarówno
dla początkujących, jak i wprawionych kajakarzy.
Swoich sił można spróbować u boku miłośników
kajakarstwa, którzy przybywają na nie z całej Polski. Wymienić w tym miejscu należy m.in.:
Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Pilica
zachwyca” im. Doroty Ambroziak
Ultramaraton Kajakowy „Pilica – rzeka, która
łączy” z Tomaszowa Mazowieckiego do Warki
„Królewska Pilica”

Coraz bardziej popularne w powiecie tomaszowskim stają się kąpiele zimnowodne, zwane potocznie morsowaniem. Dolina rzeki Pilicy stwarza ku temu
niezwykle sprzyjające warunki – zanurzenie w rzece lub w Zalewie Sulejowskim. I to w otoczeniu pięknych nadpilicznych krajobrazów! Grupa zwolenników ekstremalnego pływania w zimnej wodzie cały czas się powiększa.
W Tomaszowie Mazowieckim, przy Klubie Sportowym AMBER od 2009 r. prężnie działa sekcja morsów. Począwszy od października aż do początku kwietnia każdego roku regularnie morsują w wodach Pilicy i Zalewu Sulejowskiego.

Klub Sportowy AMBER
ul. Akacjowa 6/20
97-200 Tomaszów Maz.
biuro@amberklub.pl
www.amberklub.pl
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Szlaki
turystyczne
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Szlak czerwony

zwany szlakiem partyzanckim
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
Długość: ok. 201 km
Przez powiat tomaszowski przebiega ok. 33 km trasy

Trasa: Iłki – Swolszewice Małe – Borki – Nagórzyce (Groty Nagórzyckie) – Tomaszów Maz. (Józefów, Brzustówka – ul. św. Antoniego, ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Spalska, Wilanów) – Glinnik
– Spała – Leśniczówka Borki – Inowłódz – Fryszerka
Szlak upamiętnia miejsca związane z walkami partyzantów
i polskich żołnierzy. Podczas drogi czeka nas wiele atrakcji, m.in.
Skansen Rzeki Pilicy, Rezerwat „Niebieskie Źródła”, ruiny zamku
Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu.
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Szlak żółty

zwany szlakiem Carskich Łowów
Długość: 30 km
Trasa: Smardzewice – Carska Droga – Rezerwat Jeleń – Ciebłowice – Spała – Rezerwat Konewka – Glina – Rzeczyca
Trasa prowadzi przez miejsca związane z pobytem i polowaniami cara Aleksandra III, m.in.: Bunkry i Rezerwat w Konewce oraz
carską rezydencję w Spale.

Ciąg rowerowo-pieszy

Tomaszów – Spała – Inowłódz
Długość: ok. 19 km

Trasa: Tomaszów Maz. („Niebieskie Źródła”) – ul. św. Antoniego –
ul. Bartosza Głowackiego – ul. Nowowiejska – ul. Spalska - droga
krajowa nr 48 – Spała – Teofilów – Inowłódz
Ścieżka ta jest najchętniej uczęszczaną przez turystów.
Zapewnia połączenie pomiędzy Tomaszowem Maz. przez Spałę
z Inowłodzem, a więc najbardziej atrakcyjnymi miejscowościami
powiatu. Poza miastem biegnie przez Lasy Spalskie wzdłuż drogi
krajowej nr 48. W pobliżu trasy znajduje się m.in.: Spalski Park
Krajobrazowy, Rezerwat „Spała”, Rezerwat „Gać Spalska”.
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Szlak niebieski

Szlak czarny

zwany szlakiem rzeki Pilicy

zwany szlakiem cudownych obrazów

Długość: 121 km
Przez powiat tomaszowski przebiega 16 km szlaku
Trasa: Swolszewice Małe, Borki, Smardzewice zapora wodna na

Długość: 44,5 km
Przez powiat tomaszowski przebiega 35,5 km.
Trasa: Smardzewice – Wąwał – Ciebłowice Małe – Spała

Zalewie Sulejowskim - Tresta Rządowa – Karolinów
Jest to jeden z najpiękniejszych szlaków krajobrazowych na terenie centralnej Polski. Swój początek bierze w Piotrkowie Trybunalskim, a kończy się w miejscowości Krzętów. Szlak prowadzi
przez kompleks lasów sosnowo - jałowcowych z udokumentowanymi walorami mikroklimatycznymi.

Łódzka Magistrala Rowerowa
Wschód – Zachód
Długość: 192 km
Przez powiat tomaszowski przebiega ok. 40 km trasy.
Trasa: Wolbórz – Smardzewice – Brzustów – Inowłódz – Królowa
Wola – Rzeczyca – Lubocz
Szlak jest częścią transeuropejskiej trasy rowerowej i prowadzi
od Skalmierza do Domaniewic przez szczególnie atrakcyjne obszary województwa łódzkiego.

– Królowa Wola – Glina – Inowłódz – Fryszerka – Studzianna
Prowadzi dawnymi szlakami pielgrzymkowymi Klasztoru O.O.
Franciszkanów w Smardzewicach, przez Inowłódz i kościół św.
Idziego do Sanktuarium w Studziannej – Poświętnym.

Szlak zielony

ścieżka rowerowa im. Z. Goliata
wokół Zalewu Sulejowskiego

Długość: ok. 68,5 km
Przez powiat tomaszowski przebiega ok. 25 km trasy.
Trasa: Leonów – Borki – Groty Nagórzyckie – Tomaszów Maz.
(rezerwat „Niebieskie Źródła”) – Smardzewice – Tresta – Karolinów – Sulejów Podklasztorze – Włodzimierzów – Przygłów
– Barkowice – Barkowice Mokre – Lubiaszów (rezerwat) –
Bronisławów – Leonów
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Szlak niebieski

im. Juliana Tuwima

Długość: ok. 20,5 km
Trasa: Tomaszów Maz. (Dworzec PKS/PKP) – Luboszewy –
Glinnik (rezerwat Gać) – Królowa Wola – Kolonijka – Inowłódz

(Kościół św. Idziego, taras widokowy) – Zakościele (Ośrodek
Fundacji PROeM, „Źródełko Tuwima”)
Trasa przebiega przez miejscowości, w których poeta lubił
spędzać wolne chwile. Po drodze można zwiedzić jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych regionu – Bunkier kolejowy
w Konewce, a w Inowłodzu kościół św. Idziego.

Szlak zielony

zwany szlakiem Spalskiego Parku Krajobrazowego

Szlak zielony

zwany traktem przez Puszczę Pilicką
Długość: 40 km
Trasa: Czerniewice – Rezerwat Konewka – Spała – Inowłódz Poświętne Studzianna
Szlak biegnie przez unikatowe ostępy dawnej Puszczy Pilickiej, krystaliczne strumienie i stare leśniczówki.

Długość: 54,5 km
Trasa: Tomaszów Maz. dworzec PKS/PKP – ul. Dworcowa, –

ul. Spalska – ul. Szczęśliwa – ul. Mireckiego – ul. Nowy Port –
ul. PCK – ul. św. Antoniego – „Niebieskie Źródła” – Utrata –
Wąwał ul. Cegielniana – Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewicach (czasowo zamknięty) – Jeleń – Ciebłowice Duże – Spała
- Królowa Wola – Liciążna – Żądłowice – Grotowice – Lubocz
Większa część tego szlaku przebiega przez teren Spalskiego
Parku Krajobrazowego. Ciekawostkę stanowi kompleks poniemieckich schronów w Jeleniu, w tym ok. 350 m schron kolejowy
zbudowany na bazie łuku – podobny do tego w Konewce.
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Szlak niebieski

im. Ignacego Mościckiego

Długość: ok. 21,5 km
Trasa: Spała (Puszcza Spalska) – Ciebłowice Duże – Jeleń –
Wąwał – Smardzewice – Biała Góra – Tomaszów Maz. („Niebieskie Źródła”)
Trasa w większości drogi biegnie przez lasy i łąki Puszczy Nadpilickiej. Po drodze mijamy m.in. klasztor pw. św. Anny, kopalnię
piasków szklarskich „Biała Góra” i Skansen Rzeki Pilicy.

Ciąg rowerowo-pieszy

ul. Jana Pawła II – ul. Nagórzycka
Długość: 5,1 km
ul. Rolna – Jana Pawła II prawą stroną (rondo Zesłańców Sybiru)
– za rondem przejazd lewą stroną ulicy do Grot Nagórzyckich
Ciąg prowadzi do Grot Nagórzyckich.

Szlak czerwony

zwany „Drogą do żubrów”
Długość: 19,5 km
Trasa: Smardzewice – Ośrodek Hodowli Żubrów (czasowo zamknięty) – Sługocice – Brzustów – Inowłódz
Szlak prowadzi fragmentami starych borów sosnowych.

Łódzki Szlak Konny
Długość: ok. 2000 km
Najdłuższa w Europie trasa dla zainteresowanych turystyką
konną. Szlak został podzielony na dwie pętle: zewnętrzną
i wewnętrzną, a te na odcinki. W Dolinie rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim przebiegają trzy odcinki Szlaku Konnego.
Pętla zewnętrzna, odcinek 16
Swolszewice Małe – Józefów Stary
Pętla zewnętrzna, odcinek 13
Zakościele – Swolszewice Małe
Pętla zewnętrzna, odcinek 15
Bogusławice – Swolszewice Małe
www.wsiodle.lodzkie.pl
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Powiat Tomaszowski

Gmina Tomaszów
Mazowiecki

Miasto Tomaszów
Mazowiecki

Gmina Inowłódz

Gmina Rzeczyca

płyniemy z nurtem
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Foreword
Ladies and gentlemen!
It is with great pleasure that we present you this tourist guide
for the Pilica Valley. It is a unique place in terms of nature,
sightseeing, recreation and history. The Pilica is, above all,
a real paradise for kayakers. Its meanders and surrounding
views will surely captivate many tourists, and will remain in
their memory for a long time. The Pilica (just like the entire
area of the Tomaszów County) has many different attractions to offer that will certainly delight you. An attempt to
stimulate active tourism in the Pilica Valley is the partnership project "Improving the quality of tourist resources of the
Pilica Valley through the development of recreational and
leisure infrastructure in the Tomaszów County", the result of

that will facilitate navigation around the area and prepara-

which is this guide. The project implementation is aimed at
increasing the use of landscape and cultural values and creating conditions for the development of the tourist economy
based on the use of the potential of the Pilica Valley. This, in
effect, will contribute to the creation of the “Pilica Valley”
tourist brand on a supra-regional scale. This guide provides
a detailed description of four sections of the Pilica Valley,
located within the Tomaszów County. It also contains maps

tion for kayak, bicycle or hiking trips. The presentation of
the most important tourist attractions, accommodation and
food and drink facilities will certainly help you plan your holiday. In the area described in the guide everyone can find
something that caters to their interests. History enthusiasts
will be able to admire numerous monuments while families
with children will be able to take advantage of various attractions. Numerous trails await fans of hiking and cycling. The
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surrounding meadows and fields will not only give you a respite while hiking, but also allow you to observe and admire
the local flora and fauna. The fast current of the Pilica River
will take you by kayak along the unforgettable picturesque
landscapes, which will make you desire to return here and
stay longer.
Since you will probably have become eager to set off by now,
let us start our journey down the Pilica River!
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About the project

The tourist guide for the Pilica Valley was created as part
of the partnership project "Improving the quality of tourist resources of the Pilica Valley through the development
of recreational and leisure infrastructure in the Tomaszów
County". The project leader is the Tomaszów Mazowiecki
Commune, while the partners are: the City of Tomaszów
Mazowiecki, Rzeczyca Commune, Inowłódz Commune and Tomaszów County. The project was implemented in 2018-2021.
Within that time the 5 partners performed tasks related to
the development of tourist, recreational and leisure offer
of the Pilica Valley. The Tomaszów County is responsible for
the promotion of the Pilica Valley brand built as part of the
project.

PILICA RIVER VALLEY - TOURIST GUIDE

The following investments were carried out under the
project:
Tomaszów Mazowiecki Commune:
• educational and recreational park „Edukacja leśna” (Forest
Education) in Tresta;
• expansion of the public building for cultural and tourist
purposes along with the development of the space around a
building (kindergarten and day care facility) in Twarda;
• place for handling kayak tourism with accompanying infrastructure in Smardzewice;
• bicycle route from Smardzewice to Tresta and Twarda.
City of Tomaszów Mazowiecki:
•„Przystań nad rzeką Pilicą” (jetty on the Pilica River) at PCK
St.
Inowłódz Commune:
• construction of recreational, leisure and tourist infrastructure with places for handling kayak tourism in the Spała
resort;
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• construction of a new and expansion of the existing recreational, leisure and tourist infrastructure in Inowłódz, including
kayaking facilities.
Rzeczyca Commune:
• construction of places for kayaking services along with the
appropriate accompanying infrastructure in the villages of Łęg
and Grotowice;
• walking and cycling trail Żądłowice – Łęg;
• walking and cycling trail Mysiakowiec – Grotowice;
• bicycle route through the Żądłowice Reserve.

Tomaszów County:
• tourist guide for the Pilica Valley;
• website and QR codes;
• logotype with an advertising slogan;
• industry seminar.
The project implementation is aimed at increasing the use
of landscape and cultural values and creating conditions
for the development of the tourist economy based on the
use of the endogenous potential of the region – the Functional Area of the Pilica Valley – which will contribute to
the creation of the "Pilica Valley" tourist brand on a subregional scale.

Project no. RPLD.06.02.01-10-0059/17 is co-financed by the European Union from the European Regional Development
Fund under the Regional Operational Programme of the Lodz Province for 2014-2020, Priority Axis VI Revitalisation and
Endogenous Potential of the Region, Measure VI.2 Development of Tourism Economy,
Sub-measure VI.2.1 Development of Tourism Economy.
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Tomaszów
County
Tomaszowski County is located in central Poland, in the south-eastern part of the Łódź
Province. It covers an area of 1026 km² and has
a population of 116,140 residents (data of the
Central Statistical Office as of June 30th, 2020).
There are 10 rural communes and the City of
Tomaszów Mazowiecki – the capital of the county. The central location of the county enables
good transport connections by road and rail,
including with Łódź, Warsaw, Radom, Kraków
and Katowice.
The county has an agricultural and industrial
character, and its distinguishing feature is large
forest areas covering approx. 31% of the total
county area. Together with a varied topography
and river valleys, these large forests make the

region of Tomaszów exceptionally valuable in
terms of natural environment, especially landscapes. The greatest advantage is certainly the
location in the picturesque Pilica Valley. Unique
natural features, forests and landscape parks,
and above all the Pilica River itself, create excellent conditions for active tourism, leisure and
recreation in the natural surroundings.
One place, many possibilities – this is how you
can shortly describe the Tomaszów County. Nature, history, monuments and rich culture – all
this means that everyone can find something interesting here, and the beautiful landscapes of
the Pilica Valley will remain in your memory for
a long time and make you want to return here.
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History and culture of the Tomaszów region
First settlements in the area date back to early Middle Ages.
Established in the 11th century, Inowłódz is regarded as the
oldest of them. The Tomaszów region has witnessed many
battles, fights and skirmishes, often ending in destruction and
looting. However, the sense of community made it possible to
survive the difficult years, and the local tradition was handed
down from generation to generation.
The Pilica River, flowing through the Tomaszów region, was very
important already for the first settlements. The life of their
residents concentrated around the river, which provided food,
water, and – as a natural obstacle – protection from enemies.
Historically, the river was also used for transportation, allowing
goods to be exchanged and traded. The most popular cargo
transported on the Pilica was timber, which has always been
the greatest natural resource and commodity in the region.
However, there were other trade routes passing through the
area, including the amber, Lithuanian (Wolbórz), and Ruthenian
(Inowłódz, Sulejów) trails. During the wars followed by division
of the Polish territory between the hostile nations, Pilica was
a natural border of the lands annexed by Prussia and Austria.
A number of battles were fought in the region, including with
the participation of Hetman Czarniecki, who fought the Swedes
near Inowłódz.

In the Tomaszów County, the Pilica River flows through two
ethnographic regions: Rawa and Opoczno. Folk tradition significantly influenced the cultural identity of the region.
It should be emphasized that the inhabitants of the communes
located in the Pilica Valley vividly cultivate folk traditions and
customs. Interesting cultural heritage, represented by folk
songs, costumes, wedding customs and regional cuisine, as well
as the products of local folk artists, who specialise in cutouts,
paper decorations and embroidery, is highly interesting. In the
communes of the Pilica Valley, there is a number of highly active
folk groups, such as: Smardzewianie, Sami Swoi from Twarda,
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Location
The Pilica River is 340 km long
Pomorskie
and it flows through southern
Warmińsko-Mazurskie
Zachodniopomorskie
and central Poland. Its source
Podlaskie
Kujawskois near the town of Pilica, from
Pomorskie
where it flows through the
Mazowieckie
Lubuskie
Kraków-Częstochowa Upland, the
Wielkopolskie
Central Lowlands and Middle Masi ca
Pil
ovian Plains, from where it flows
Łódzkie
Lubelskie
Dolnośląskie
into the Vistula River in a region
Świętokrzyskie
called the Central Vistula Valley
Opolskie
Śląskie
(near Warka). The river is attractive both
Podkarpackie
Małopolskie
in terms of nature and sightseeing. Its winding riverbed forms many peninsulas, bends, loops
and backwaters. In the Tomaszów County, the Pilica flows
through 4 communes: the Tomaszów Mazowiecki commune, the city of Tomaszów Mazowiecki, the Inowłódz commune and the Rzeczyca commune.
WARSZAWA

ŁÓDŹ

TOMASZÓW
MAZOWIECKI

Pi li ca

Ciebłowianie, Mali Smardzewianie, Mali Rzeczycanie, Brzustowianie, Królowianki, (bands:) Kapela
Gmajów from Gliny and Kapela Chabrów from
Bobrowiec. A custom practised for many years is
the so-called pierzawka (feather stripping). It is
an ideal opportunity to integrate and spend time
in a friendly atmosphere. In Rzeczyca pierzawka
takes the form of the Regional Feather Stripping
Competition. Another custom that has developed into a public event is the Potato Festival in
Brzustów, where participants bake potatoes on a
huge hearth, and the whole event is accompanied
by local music. One of the most important events
in the cultural life of the region is the Presidential
Harvest Festival in Spała, a tradition, which dates
back to the 1920s.

The attractiveness of the Pilica Valley and the entire region also stems from
the varied topography and rich natural resources, including landscape parks,
reserves and monuments of material culture.
In the Pilica Valley there are excellent accommodation, food and drink
facilities as well as traffic infrastructure. The important road and railway
routes running in the vicinity of Tomaszów Mazowiecki are certainly a great
advantage in the development of tourism. The local areas are a great place
to spend short holidays for tourists not only from the Łódź Province, but also
more and more often from all over Poland and abroad.
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Geographical
environment
and climate
The surrounding landscape was shaped in the post-glacial period, which determines the quality of the soils in this region,
formed of glacial till or glaciofluvial sands. The geographical
environment of the region is also characterised by the lands
belonging to the South Masovian Hills: the Piotrków Plain, the
Rawa Highlands and the Białobrzeg Valley. The Pilica Valley
itself is an important part of the area's development. The wide
riverbed favours frequent changes of the current while the
absolute heights range from 180 m above sea level at the dam
in Smardzewice to 143 m above sea level near Inowłódz. The geographical environment has a positive effect on the development of tourism and the economic development of the entire
area. Agricultural land (arable land, orchards, meadows and
pastures) covers almost 54% of the area. The high afforestation
rate of the area (over 36%), combined with clean air, is conducive to the life and development of habitats of rare plants and
animals. To protect unique species of fauna and flora, three
landscape parks have been created: Przedbórz, Sulejów and
Spała Landscape Parks.

The Pilica Valley region is characterised by average insolation,
typical for most areas of Poland. The average annual temperature is within 9.6 - 9.8 degrees Celsius, and the average annual
rainfall is about 650 mm. The climate is primarily shaped by
the latitudinal air circulation. Moist polar-sea and polar-continental air dominates. West and south-west winds prevail while
snow cover lasts here for about 21 days a year. The development of agriculture is favoured by the number of days of the
growing season (slightly longer than the average for Poland).
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Kayak route
The Pilica Valley offers many attractions and interesting experiences. Everyone will find something
for themselves here. However, the most interesting and charming way to explore the vicinity of the
Pilica is certainly a kayak trip. A few hours spent in
a kayak gives you the opportunity to experience
nature that you would never get to know during
a walk, a bike ride or any other form of tourism.

can encounter numerous obstacles and this is a
section for experienced kayakers. Basically, organised group trips start in Maluszyn, where troublesome river obstacles end. The kayak trail on
the Maluszyn - Mniszew section (the latter place
is where the Pilica flows into the Vistula) is 238
km long, and it takes about 10 days to cover the
distance.

The Pilica River is one of the friendlier kayaking
routes in Poland. The landscape of the Pilica is
extremely picturesque. Poets call it the "Vistula of
Mazovia", the "sapphire priestess", and even the

The section of the Pilica located in Tomaszów
County is one of the easiest and therefore recommended for beginner kayakers and families with
children. It is 43.9 km long and runs from Kar-

"golden mistress", as it creates many picturesque
islands, backwaters and meanders. The river meanders charmingly among meadows, forests and
swamps. The name “Pilica” comes from the word
"pilić", which means to do something quickly, to
hurry. And this is exactly what the Pilica's current
is like, especially near its source. The upper part
of the trail is difficult to pass. During the first 100
km you need to carry your kayaks frequently, you

olinowo to Wólka Kuligowska. It is a great place to
start your adventure with kayaking, and it is possible to cover the entire distance from Smardzewice
to Grotowice in a day.
However, we recommend planning the trip at least
for the weekend in order to visit the vicinity of the
Pilica not only by kayak. It really has a lot to offer!

Pilica River Valley
in the Tomaszów County
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Down the Smardzewice trail.
From Karolinów to Tomaszów

we go downstream

Section length:
10.1 km

Trip time:
about 3 h
Difficulty level: easy

Kayak route:
Karolinów – Smardzewice beach
(portage) – Smardzewice „Ogrody” –
Tomaszów weir (portage) – Tomaszów
jetty
Scan the code
and find out more
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In this section, you can go
kayaking in two ways: on
the Sulejowski Reservoir or
behind the dam in Smardzewice towards Tomaszów Mazowiecki. This stage may also
be one of the sections of the
trip on the reservoir all the
way from Sulejów. When planning a kayak trip in this section, be
prepared for two kayak portages. From the beach in Karolinów,
we go along the right shoreline of the reservoir. On the way,
we pass the bay in Tresta, the pier in Smardzewice, the water
rescue base (WOPR), and after 3.6 km from the start we reach
the beach. From here we have to transport the kayaks behind
the dam. On the opposite side of the beach, on the other side
of the reservoir, there is the "Maruś" Port in Swolszewice Małe.
Here, sailing fans can go out into the waters of the reservoir, and
cyclists can follow the bicycle path around the reservoir for 68.5
km, of which 25 km is in the Tomaszów County (from Swolszewice

PILICA RIVER VALLEY - TOURIST GUIDE
Down the Smardzewice trail. From Karolinów to Tomaszów
Duże through the dam
in Smardzewice to Karolinowo). From the beach
in Smardzewice, you can
also cycle further through
Smardzewice, and then
along the path to Tresta
and Twarda. In Twarda, it is worth planning a rest by the village
club, where you can have a barbecue or a bonfire in the shade
of a gazebo. Cycling through Tresta towards the Sulejowski Reservoir, we reach the educational and recreational park called
“Edukacja leśna” (Forest Education). It is a great place for active
recreation for the whole family. While adults are taking a stroll
along the walking paths, children can use numerous “forest”
devices for playing and education such as forest cymbals, forest
puzzles, or the educational board “we meet mammals”.
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We start the second stage of the
kayaking trip behind the dam at
the jetty in "Smardzewickie ogrody"
(Smardzewice gardens). We launch
the kayaks in a specially prepared
and safe place, directly at the river
bed of the Pilica. In the jetty, we
can relax on a bench in the shade
of trees, spend time with children in the playground, and even
prepare a meal in a place specially prepared for a bonfire or
barbecue. Walking paths and sights allow you to safely admire
the nature and landscape of the Pilica River.
In this section, the Pilica flows slowly among meadows and
forests. Tree branches leaning towards the surface of the water
create extremely picturesque views, and the singing of numerous species of birds creates amazing atmosphere and allows
close contact with nature. On the right, we pass the famous
Biała Góra sand mine. We reach the Small Nagórzyckie Grottoes (Małe Groty Nagórzyckie), where you can rest for a while
at a small beach on the right river bank. After 5 km, just before
the end of the route, we encounter an obstacle – a weir and
a water intake. At this point, be careful and stick to the right
river bank. Here we carry our kayaks along the right river bank
while admiring the landscape of the "Blue Springs" (Niebieskie
Źródła) Reserve. The route ends after less than 1 km – at a jetty
in Tomaszów Mazowiecki.
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Tomaszów
Mazowiecki
Commune
Located in the eastern part of the Łódź Province,
this municipality is the first in terms of area (it
covers 150 km2) and the second in terms of the
number of residents in the Tomaszów County. It
is well situated, near major urban centres such
as Tomaszów Mazowiecki, Opoczno, Piotrków
Trybunalski and the Łódź agglomeration. The
A1 motorway runs approximately 30 km to the
west, and the Łódź Północ motorway junction,
which is the intersection of the A1 and A2 motorways, is in the north-west. Expressway 8 (Warsaw-Wrocław) runs through the commune, and
a short distance to the north, there is national
road 48 Tomaszów Mazowiecki - Radom.
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The commune has an agricultural and industrial character,
and the area in the region of the Sulejowski Reservoir is a
tourist and holiday destination. In the eastern part of the
commune, next to agricultural areas, unique natural deposits are mined; mainly quartz sand for glass production.
Tomaszowska Minerals Mine "White Mountain" (Biała Góra)
is the largest mine of quartz sand in Poland and one of the

In the Tomaszów Mazowiecki Commune, great importance is
attached to cultivating the traditions and values of regional
culture. The customs that remain in the memory of the older
generation are cultivated by the Rural Housewives' Clubs and
folk groups. It is thanks to them that the younger generation
gets to know the dying culture of their ancestors. Rural activists and enthusiasts in love with the culture of their region
want to preserve their cultural heritage through musical
and verbal folklore, and the products of their skills. Here an

largest in Europe. A large area of the commune is on the border of the Piliczańsko-Radomszczański Protected Landscape
Area. The north-eastern part of the commune falls within
the Spała Landscape Park while the southern part lies within
the borders of the Sulejów Landscape Park. The Tomaszów
Mazowiecki commune belongs to the geographical areas of
the Opoczyńskie Hills (eastern part of the commune) and the
Piotrkow Plain (western part).

important role is played by amateur folk groups: Folk Group
"SMARDZEWIANIE" from Smardzewice, Folk Group "SAMI
SWOI" from Twarda, Song and Dance Group "CIEBŁOWIANIE"
from Ciebłowice Duże, Children's Song and Dance Group
"SAMI SWOI" from Twarda, Children's Song and Dance Group
"MALI SMARDZEWIANIE" from Smardzewice. In their repertoire and cultivated folk rituals there is a strong theme of the
folklore of the Opoczno region.
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PILICA RIVER VALLEY - TOURIST GUIDE
Down the Smardzewice trail. From Karolinów to Tomaszów

PILICA RIVER VALLEY - TOURIST GUIDE
Down the Smardzewice trail. From Karolinów to Tomaszów

Sulejowski
Reservoir
One of the most popular tourist attractions in
the region, it was created in 1969-74 through the
artificial division of the Pilica River. The surface
area of the reservoir is 2,117 ha and its length
is 17 km. Initially, it had only one purpose – to
supply the industry and residents of Łódź with
water through huge pipelines; now it is primarily
a tourist attraction. It is ideal for practicing water
sports (including sailing and kayaking), it also has
excellent recreation and leisure conditions. Fans
of hiking, nature and sightseeing tourism will be
enchanted by the nearby Nadpilicka Primeval Forest, protected within the borders of the Sulejów
and Spała Landscape Parks and nature reserves
located within the former.
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With a sailboat
on the Sulejowski
Reservoir

Yacht Port "Maruś"
Swolszewice Małe
1 Jachtowa St
515 171 701
www.portmarus.pl
Sailing and motor sports school
Saily.pl
Swolszewice Małe
1 Jachtowa St
570 909 060
biuro@saily.pl
www.saily.pl

If you want to know the charms of the reservoir
and its ports or if you want to take a sailing
course, you don't have to go to Masuria! The
Sulejowski Reservoir offers great conditions
for both recreational and professional sailing.
Sailing schools and ports offer (skippered)
yacht charters, cruises, courses and training.
Perhaps this is where you will start your sailing
adventure?

Sailing School Bluebingo.pl
Swolszewice Małe
1 Jachtowa St
663 567 514, 663 076 991
biuro@bluebingo.pl
www.bluebingo.pl

Piotrków District Sailing Association
Tomaszów Mazowiecki
41a Dzieci Polskich St
784 935 782
biuro@ptozz.com
www.ptozz.com

Horizon Sailing Club
Tresta
7 Wierzbowa St
603 550 515, 601 076 757
zagle@a-hoj.pl
www.a-hoj.pl

Sołtys Port in Tresta
Tresta
1 Sosnowa St
608 177 918
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And how about windsurfing
or kitesurfing?
On the Sulejowski Reservoir one can not only freely
sail, but also practice windsurfing and kitesurfing. It
is one of the few areas in the centre of the country
that offers such opportunities. An ideal place for
both beginners and veterans.

N1SURF windsurfing and kitesurfing
school
135 Główna St, Karolinów
731 800 112
biuro@n1surf.pl
www.n1surf.pl
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St. Wenceslaus Church
in Twarda
The church was built in the village of Tobiasze in 1781. According
to the legend, in 1825 it was transferred to Tomaszów Mazowiecki
overnight, thus becoming the first Roman Catholic church in the
city. From there it was moved again in 1988 by the Franciscans
from Smardzewice to the village of Twarda. The original appearance of the church has been restored, and the interior is decorated with original altars with the main patron – St. Wenceslaus,
king and martyr.
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Sanctuary of St. Anna
in Smardzewice
The beginnings of the Sanctuary date back to the 17th century, when Saint
Anna, the mother of the Blessed Virgin Mary, appeared to the peasant
Wojciech Głowa. Located on the right bank of the Pilica, the Franciscan
Monastery Complex together with the Sanctuary is a representative piece
of sacral baroque architecture. In the presbytery of the church there is
the main altar of Saint Anna from around 1700. The Sanctuary is accessed
through a beautifully restored park. The monastery building adjoins the
church from the north, and the whole complex is surrounded by a wall.
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Forest Reserve "Twarda"
The reserve was established in 1976 and covers an area of 22.79
ha. It is located south of the village of Twarda. It protects fragments of multi-species oak-hornbeam forests and mixed oak-fir
forests. The reserve documents the natural position of fir.

Sulejów Landscape Park
Established in 1994, it covers an area of 56,371 ha together with
its buffer zone. The park is located in the central part of the
Pilica Valley, in the following communes: Aleksandrów, Łęki
Szlacheckie, Mniszków, Przedbórz, Handno, Rozprza, Sławno,
Sulejów, Tomaszów Mazowiecki, Wolbórz and the municipal areas: Piotrków Trybunalski, Sulejów, Tomaszów Mazowiecki. Undoubtedly, the most famous attraction of the Landscape Park
is the Sulejowski Reservoir. In addition to the reservoir, there
are 11 nature reserves that protect the landscape and objects
of inanimate nature, etc. The area of the Sulejów Landscape
Park is filled with beautiful meadows, sandy grasslands and
peat bogs. The magnificent flora is represented for instance by
orchids, club mosses and royal saplings. It is also a shelter for
numerous animal species such as wolf, otter and beaver.

Educational path
"School Road"
The approximately 2 km long path located in the Swolszewice
forestry is intended mainly for school trips. The road is made
up of 9 stops with nature-related tasks. It takes about 4 hours
to go the entire path and complete all the tasks. Along the
path there are two roofed areas and several thematic stops.
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Events
National Regatta
for the Tomaszów
Staroste Cup

The Sulejowski Reservoir is a great place to
organise sailing regattas. One of such events
is held by the Tomaszów County: the National
Regatta for the Tomaszów Staroste Cup. It is a
great event for sailing enthusiasts from all over
Poland. The regatta is accompanied by concerts
and competitions for children, e.g. for the most
interesting pirate disguise.
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Accommodation and board
Hotels, resorts and guesthouses
Guesthouse "Atmosfera"
18 Leśna St, Smardzewice
663 090 166
biuro@pensjonatatmosfera.pl
www.pensjonatatmosfera.pl
Manor House "Biały Domek"
24 Zacisze St, Smardzewice
44 731 80 53, 606 111 785
info@dworekbialydomek.pl
www.dworekbialydomek.pl
Kruk Hotel ***
80 Borki St, Swolszewice Małe
505 132 439, 44 710 15 05
rezerwacja@hotelkruk.pl
www.hotelkruk.pl
INWEST SMARDZEWICE
Training and Recreation Centre
14 Klonowa St, Smardzewice
510 031 715, 44 710 86 81

smardzewice@bc-o.pl
www.inwest-smardzewice.pl
Sokoli Dwór guesthouse
227a Główna St, Smardzewice
603 390 900
sokolidwor@gmail.com
www.sokolidwor.pl
Libra resort
135 Główna St, Karolinów
601 320 582
pensjonatlibra@gmail.com
www.libra.tm.pl
Holiday resort "Iłki"
2 Wodna St, Swolszewice Małe
44 724 05 55, 502 400 268
goworek.ilki@o2.pl
www.ilki.pl
Conference and Recreation Centre
"Molo"
16 Klonowa St, Smardzewice

44 726 40 00
recepcja@centrummolo.pl
www.centrummolo.pl
Forest Training and Recreation Centre
"Nagórzyce"
1 Leśna St, Swolszewice Małe
44 725 73 20
los.nagorzyce@lodz.lasy.gov.pl
www.nagorzyce.lodz.lasy.gov.pl
Guesthouse "Leśny Zakątek"
51 Zielona St, Smardzewice
601 364 042
lesnyzakatek@op.pl
www.lesnyzakatek.com
Guesthouse "Modra Sikorka"
7fg Borki St, Swolszewice Małe
505 855 552
pensjonat@modrasikorka.pl
www.modrasikorka.pl
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Holiday cottages, rentable rooms
and agritourism facilities
Zatoczka accommodation
29 Wodna St, Karolinów
601 51 54 63
biuro@zatoczka.com.pl
www.zatoczka.com.pl
Alicja Plucińska
Agritourism Farm
28 Zacisze St, Smardzewice
516 190 459
Agritourism farm "JOLA"
133 Główna St, Karolinów
697 981 077
Cottage under the Birch
1a Zacisze St, Smardzewice
601 234 334
Smardzewice holiday houses
54a Główna St, Smardzewice
792 622 253
fornalpol@wp.pl
www.domkizalewsulejowski.cba.pl

Wiesław Stańczyk
agritourism farm
22 Wczasowa St, Tresta
44 710 82 79, 669 647 932
Mariola Robak
agritourism farm
33 Wczasowa St, Tresta
44 710 85 35
Food and drink facilities
Molo Restaurant
Smardzewice, st. Klonowa 16
44 726 40 00
www.centrummolo.pl
Hotel Kruk Restaurant
80 Borki St, Swolszewice Małe
44 734 62 51, 505 132 439
www.hotelkruk.pl
Manor House & Restaurant "Biały
Domek"
24 Zacisze St, Smardzewice
44 731 80 53, 606 111 785
www.dworekbialydomek.pl

Tavern "Maruś"
1 Jachtowa St, Swolszewice Małe
515 171 701
Alibi Grill Bar (seasonal)
3/7 Klonowa St, Smardzewice
514 146 522
www.facebook.com/Alibigrillbar

And you are in the right place!
On the Pilica through
Tomaszów Mazowiecki

we go downstream

Section length:
2.7 km / 10.7 km

Trip time:
about 30 min
/ 2 h 30 min
Difficulty level: easy

Kayak route:
Tomaszów Mazowiecki Jetty –
Tomaszów Mazowiecki Wolbórka /
Spała
Scan the code
and find out more
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When planning a kayaking trip in Tomaszów, you should take
into account the fact that it is not a long section and it is
worth extending it to Spała, at least. Nevertheless – for a
moment of respite – you can even set off on a half-hour trip.
We are starting at the jetty in Tomaszów Mazowiecki, at st.
PCK. It is a wonderful and atmospheric place, great not only
for kayaking, but also for relaxation, integration of residents and organisation of cultural events. There is a place
for launching kayaks, a beach, viewing terraces, an open-air
stage, beach volleyball courts, a multi-functional basketball
court, sanitary facilities, toilets, changing rooms, two playgrounds, dining areas, a maze of greenery for children, numerous alleys and squares. In short – a great place to spend
a summer day in an active way and close to nature, and at
the same time a great starting point for exploring the city of
Tomaszów Mazowiecki.
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The biggest attraction on the kayaking route is the iron railway
bridge located on the city border. Here, you should keep to the
left side and watch out for the faster current. Right behind the
bridge (on the left), the Wolbórka flows into the Pilica. Keeping
to the left bank of the Pilica, we enter the Wolbórka and finish
the trip at st. Wapienna. If you have time, you may extend the
trip by 8 km towards Spała.
A holiday in Tomaszów should definitely be planned for a weekend. The Open Air Museum of the Pilica River, the "Blue Springs"
(Niebieskie Źródła) reserve, and Nagórzyckie Grottoes are just
a few of the attractions offered by the capital of the county. In
addition, there are plenty of places for active recreation with
children, e.g. the Rope Park on the Pilica, the Ice Arena, the
"Golden Fish" (Złota Rybka) swimming pool, and a bowling alley.
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City of Tomaszów
Mazowiecki
Tourist information
29 Kościuszki Square
97-200 Tomaszów Mazowiecki
44 710 03 29
informacjaturystyczna@mck-tm.pl

The founder of the settlement was Antoni Ostrowski, who significantly influenced its development. The consequence was the acquisition of municipal
rights in 1830 and the establishment of the town of Tomaszów Mazowiecki.
Its central location (55 km from Łódź, 110 km from Warsaw) on the S8 expressway is conducive to the development of large enterprises. Currently,
Tomaszów covers an area of 41.3 km2, cut with several rivers: Pilica, Czarna,
Piasecznica, Wolbórka and Luboszenka. The city is situated on the Piotrkowska Plain, where it meets the Białobrzeska Valley and the Rawska Highlands. It
is worth mentioning that Tomaszów Mazowiecki has free public transport for
holders of the Tomaszów citizen card and the public transport card.

39

Tomaszów Mazowiecki is the perfect place for a weekend
getaway. The city's tourist attractiveness is determined by
the combination and interpenetration of history, culture and
nature. The location in the Pilica Valley and the buffer zone of
the Spała Forests guarantees picturesque scenery for hiking,
cycling and kayaking trips. Romantic walks at sunset along
the river or in a unique reserve where the water never freezes
– you can experience it only in Tomaszów! Anyone interested
in history must visit the Open-Air Museum of the Pilica River.
Adventurers must visit the Nagórzyckie Grottoes, where during the trip they can meet the legendary robber Madej. Those
who prefer active leisure can try a professional speed skating
track, the only one in Poland.
Here, in a place where history mixes with modernity, and
culture with nature, it is impossible to get bored!
Planning a weekend stay in Tomaszów Mazowiecki,
check out the city’s social media profile:
Tomaszów Mazowiecki - idealny na weekend
www.facebook.com/idealnynaweekend

MAPA TM
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MAPA TM
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The Open-Air Museum
of the Pilica River
9/11 Modrzewskiego St
97-200 Tomaszów Mazowiecki
44 723 00 03, 517 080 381
skansen@mck-tm.pl
www.skansenpilicy.pl

The open-air museum was established on the
initiative of the residents who wanted to preserve the cultural richness of the Pilica area and

The aim of the facility is to popularise historical and ecological education and to preserve
souvenirs from the past. Numerous and diverse

disseminate knowledge about the river. It was to
be a living area where you could admire nature,
culture and history. The year 2000 and the reconstruction of the water mill in Kuźnica Żerechowska are considered to be the beginning of this
unusual museum. It is the first open-air museum
in Poland devoted to a river, which is constantly
developing by obtaining new exhibits.

exhibits that can be admired in the Open-Air Museum of the Pilica River include: moving models
of water mills, models of bridges on the Pilica
River and water mills from its basin, a collection
of old scales, irons, mills, etc., and numerous
military items. Outside, there is a collection of
millstones from the now defunct mills in the
Pilica basin.
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A true gem in the collection of the Open-Air Museum of the Pilica River is the renovated building
of the wooden waiting room from the Wolbórka
railway station, moved here in 2006. An extremely
interesting section is the "Pilica War Trophies",
including the only surviving Luftwaffe armoured
artillery tractor salvaged from the Pilica in 1999. It
is worth mentioning that that the Museum’s offer
includes open-air performances and reconstructions of events related mainly to World War II. In
2005, the Open-Air Museum of the Pilica River was
honoured with the Certificate of the Best Tourist
Product of the Polish Tourist Organisation. Since
2016, the Open-Air Museum of the Pilica River is
part of the Municipal Cultural Centre in Tomaszów
Mazowiecki.

Important information
Individual tours with a guide.
Car park by the facility.
The facility is partially accessible for
the physically challenged (except
the floors of the mill building).
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Nature reserve
"Blue Springs"
The reserve was established in 1961 and is located in the south-eastern part of Tomaszów
Mazowiecki, in the buffer zone of the Sulejów
Landscape Park. The area of about 29 ha was
created to protect natural karst outcrops and to
preserve unique species of animals and plants.
A special group of the protected animals are
birds (approx. 75 species), including Eurasian
penduline tit and kingfisher. There are about 400
species of plants e.g.: maiden pink, sweet grass,
yellow azalea and black currant. A nature education trail runs through the area of the reserve,
stretching from the main gate at the bridge on
the Pilica River to the main karst spring basin.
This magical place owes its name (Blue Springs)
to the colour of the water emerging from the
fractured Jurassic limestones. Depending on
the season, it changes from blue to light blue
to green. The shift of the water colour is caused
by diffused sunlight, which varies with the sea-
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son and sun exposure. It is interesting that the
water temperature during the year is practically
constant and fluctuates around 9.5°C. This, in
turn, means that the water does not freeze even
in winter.
The „Blue Springs” performs protective, recreational and tourist functions, offering the visitors
direct contact with nature. It is a great place
for a romantic walk for two or an educational
family stroll. The biggest attraction for children
is swans and wild ducks that live here in large
numbers. The reserve is located on the opposite
side of the Open-Air Museum of the Pilica River,
and you can visit it at any time of the day.
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Important information
The entrance to the reserve is located at
st. Modrzewski, behind the bridge over the Pilica River,
opposite the Open-Air Museum of the Pilica River.
Car park shared with the Open-Air Museum of the Pilica River.
The reserve is open 24 hours a day, every
day, all year round. Admission free.
The reserve is accessible to the physically challenged.
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Underground Tourist Route
"Nagórzyckie Grottoes"
The Groty Nagórzyckie (Nagórzyckie Grottoes) are a remnant
of the former underground quartz sand mine. These are excavations in a sandstone deposit, located between Tomaszów
Mazowiecki and Nagórzyce. The history of the local sandstone rocks dates back almost 100 million years, i.e. to the
Cretaceous period. The grottoes are mentioned in documents
and chronicles from the 18th century as a source of "white
sand", mined by local peasants for farming purposes. The
mining operations transformed small recesses into sizable
caverns. In the nineteenth century, sand from the Gorzyce
region, containing transparent quartz, gained recognition
from the global glass industry. At the beginning of the 20th
century, during the extraction of sand, one of the chambers
collapsed, sealing the entrance to the grottoes. After World
War II, it was considered to create a wine cellar inside and
to build an open-air glass-making museum. Pollution, soil
erosion and the general poor condition of the grottoes made
these plans impossible.

2/6 Pod Grotami St
97-200 Tomaszów Mazowiecki
44 710 05 32, 723 585 656
groty@mck-tm.pl
www.groty.mck-tm.pl
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Currently, thanks to the EU Funds, the Nagórzyckie Grottoes
have been renovated, secured and made available for visiting. A 160 m long underground tourist route has been created
and has soon become a local tourist attraction. The largest
excavation, known as the "Royal Hall", is 30 meters long, 25
meters wide and 3 meters high. The route runs through the
central part of the excavation, and thanks to the openwork
securing structures, its individual rooms and corridors are
perfectly visible. Along the illuminated route you will find
numerous exhibits related to the history of the grottoes and
the extraction of sand from the local deposits, as well as
local legends. The cunning devil and the merciless robber
Madej reportedly resided in the Nagórzyckie Grottoes. You
will hear legends about them during a guided tour of the
grottoes. It should be remembered that the temperature
inside is constantly around 9°C throughout the year, so, especially in summer, you need to put on something warmer.

Important information
Car park by the facility.
The facility is accessible for
the physically challenged.
Estimated duration of the visit:
approx. 30 minutes.
Tours along the underground route only
with a guide in groups of 5 to 25 people.
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Count Ostrowski’s
Museum
11/15 POW St
97-200 Tomaszów Mazowiecki
44 724 48 48
info@muzeumtomaszow.pl
www.muzeumtomaszow.pl

The palace housing the museum was built in 1812
at the behest of Count Ostrowski, the founder of
the city. The classicist estate impresses with its external appearance, but it is also worth going inside
to see the equally beautiful interiors. In 1950 the
building was transformed into a museum, whose
numerous collections are divided into five permanent exhibitions focusing on history, ethnography,
archaeology, art, and nature. There are also numerous temporary exhibitions. Another attraction
of the place is the palace tower, whose interiors
have been recreated in their original form and
style. A real treat for military enthusiasts is “Rosi”
– an armoured personnel carrier from World War
II. It was salvaged from the river, renovated and
displayed as part of one of the exhibitions.

Important information
The museum can be visited
individually or with a guide.
Car park by the facility.
The facility is partially accessible
for the physically challenged.
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Kościuszko Square

It is the central place in the city and a popular
meeting venue for the residents of Tomaszów.
Before 1917, Tadeusz Kościuszko Square was
called St. Joseph Square. In 1918, a monument to
General Tadeusz Kościuszko was erected here and
the name of the square was changed accordingly.
It has played an important role in religious and
secular life ever since. An important building
among those surrounding the square is the historic Lutheran Holy Trinity Church – the oldest
brick temple in the city. The old town butchery
buildings and the houses of the Knothe and Bartke families (owners of factories) have also been
preserved. Currently, Kościuszko Square is not
only an entertainment venue, but also the city's
hallmark. Important ceremonies and celebrations,
as well as ordinary, everyday life take place in
the square. Carefully arranged greenery, restored
buildings and colourful fountains captivate both
tourists and residents.

Colourful fountains
The fountains on Kościuszko Square definitely add charm to the restored
central square of the city. They can be considered the youngest attraction
of Tomaszów Mazowiecki, especially liked by the youngest residents and
their guests. The raw form of the fountains creates a perfect background
for the water gushing in various directions up to several meters high. The
fountains look beautiful especially in the evening, when the water takes on
different shades thanks to the coloured illumination.
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Lutheran Holy
Trinity Church

Arkady Gallery
Built in the years 1823-29 in the classical style,
the church is the oldest sacral brick building in
the city. The temple was built at the behest of
Count Antoni Ostrowski for settlers from Silesia

Already in the historic past this butchery building
performed a commercial function. It was built in
the 19th century in a classicistic style with characteristic arcades. Count Ostrowski planned for

and Saxony. Inside, some interior fittings have
been preserved, including a wooden gallery
supported by columns, a classical altar and an
organ. The church is currently unused; sometimes it hosts exhibitions and theatre performances. In 2020, its renovation began, financed
with funds obtained by the Evangelical-Augsburg parish from the Ministry of Culture and
National Heritage.

St. Joseph Square (now Kościuszko Square) to be
the centre of the city and used mainly for commercial purposes. Until the 1970s, a meat market was
held in the butchery building. Then it underwent
a major renovation, which included demolition
of partition walls and plastering works. Finally
the building was entered in the register of monuments and became a cultural venue hosting artistic events and meetings with artists.

4 Rzeźnicza St
97-200 Tomaszów
Mazowiecki
44 724 52 93
www.galeriaarkady.art.pl
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Tenement
house of the
Knothe family
Former house of a family from Zgorzelec, who
owned a factory in Tomaszów. Zgorzelec was the
town from which Count Ostrowski was bringing
weavers to the nascent Tomaszów. Among them
was Fryderyk Tobiasz, who in 1823 became a
co-founder of the cloth industry and co-owner
of the cloth factory "Knothe Brothers" (Bracia
Knothe).
In 1896, after the death of the family's senior
and his succession by his son Edmund, the tenement house was rebuilt. It received a new eclectic front elevation, fashionable at that time,
preserved to this day. In the times of the Polish
People's Republic, the building was the seat of
the District Court, and now it houses the Municipal Cultural Centre and the Children and Youth
Department of the Municipal Public Library.

Municipal Cultural Center
18 Kościuszki Square
97-200 Tomaszów Mazowiecki
44 712 23 69
kontakt@mck-tm.pl
www.mck-tm.pl
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Boulevard Park
It is one of the most beautiful parks in the Łódź
Province. The revitalized area is located in the
city centre by the Wolbórka River, between two
streets: Warszawska and Legionów. Magnificent
trees, new plantings and the naturally flowing
river create the peaceful, intimate atmosphere
of the green heart of the city. It is a perfect
place to relax (numerous viewing platforms,
paths, benches, footbridges, fountains) and
to spend time actively (extreme cycling track,
playground, outdoor gyms). A moment of rest
from the hustle and bustle is guaranteed!

City Park "Solidarity"
The park covers an area of approx. 7 ha and is located in the city centre,
between Ignacego Mościckiego and Warszawska streets. It is a great place to
rest and walk with your loved ones. There are a number of alleys here, which
converge in the centre of the park, by a fountain. In the eastern part, there
is a pond with mud willows. A sculpture gallery, which has been interestingly
integrated into the greenery, creates fairytale scenery. In the park there is
the Municipal Cultural Centre "Browarna", where activities for children and
adults are organised. Currently, a venue for concerts, cultural and recreational events for residents and guests is being revitalised.
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Palace of Doctor Jan
Serafin Rode
42 św. Antoniego St
97-200 Tomaszów Mazowiecki

The palace was built about 1903 and belonged to Dr. Jan Serafin Rode,
the founder of the first hospital and co-founder of the first secondary
school in Tomaszów Mazowiecki. In terms of architecture, the palace is a
collection of elements from many epochs and styles, including Ionic style,
baroque and classicism. Currently, its spacious and picturesque interiors
house the Registry Office.

Rode’s Park
The park was designed by J. G. Poppe and built
in 1916 on the initiative of Count Jan Krystyn
Ostrowski. It is located on a two-hectare plot at
św. Antoniego St, in the centre of Tomaszów Mazowiecki, at the road to Sulejów. Earlier, from the
first half of the 19th century, this place was called
St. Anthony’s Square. The park was marked out in
1916, and in 1930 Dr. Jan Rode was chosen as its
patron. In 2016, the area underwent revitalisation,
becoming a pleasant place for rest and recreation.
In the centre of the park there is an obelisk in
memory of the soldiers of the 14th Artillery Brigade of the 2nd Polish Army. An anti-tank gun is
set up next to the monument.

54

PILICA RIVER VALLEY - TOURIST GUIDE
And you are in the right place! On the Pilica through Tomaszów Mazowiecki

Ice Arena
24/26 Strzelecka St
97-200 Tomaszów Mazowiecki
576 385 885
kontakt@arenalodowa.pl
www.arenalodowa.pl

It is the first multifunctional facility where competitors of winter
disciplines can train speed skating, figure skating, hockey and
short track speed skating. The Arena is adapted to organize
sports competitions of various levels. World-class international sporting events are held here. A 400 m speed skating track
enables fully professional training as well as recreational skating, as the arena is open to the public at certain times of the
day. You can skate here practically all year round, also in the
summer. In addition, there is a gym, sauna, hyperbaric chamber,
bowling alley and a roller skating track; the possibility of playing
volleyball, basketball, futsal, badminton, using the treadmill.
For fans of experiences other than sports, a special space has
been prepared for the organisation of exhibitions, vernissages
and concerts. The hall of the Arena can be transformed into the
largest auditorium in Tomaszów Mazowiecki. The facility is open
all year round. You can rent and sharpen skates here too.
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Sanctuary of Anthony of Padua
2 POW St
97-200 Tomaszów Mazowiecki
724 56 63
The oldest brick Catholic church in the city. Built between 1862 and 1864
(later rebuilt), it was designed by Henryk Marconi as a Neo-Renaissance
three-nave basilica two towers at the front. In the main altar there is an oak
cross with a figure of Jesus Christ made of white marble from Szydłowiec
(unique in the region). The paintings by Wojciech Gerson (St. Anthony and
Bishop Stanisław), historic church organs from 1914 and a richly decorated
wooden pulpit from 1892 are also worthy of attention. In 2016, first degree
relics of St. Anthony were placed in the aisle of the church and St. Anthony
became the Patron of the City and the County.

Evangelical Church
of Christ the Savoir
39 św. Antoniego St
97-200 Tomaszów Mazowiecki
This neo-Gothic three-nave church with a transept
and three front towers was built in the years 18971902, according to Paweł Hoser’s design. There is
a painting by Wojciech Gerson (from 1900) in the
altar. The stylish, neo-Gothic interior design is
characterised by numerous stained glass windows,
an organ and a canopied pulpit.
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Attractions for children

(and not only)

NAVI. Bowling Club
40 Konstytucji 3 Maja St
44 724 40 81

Rope Park on the Pilica
10 PCK St
97-200 Tomaszów Mazowiecki
500 065 589, 502 968 226
parklinowy@anpik.pl
www.parklinowynadpilica.pl
The Family Rope Park, located in the vicinity of the Jetty on the Pilica River,
offers 3 routes with a total length of over 800 m and varying degrees of difficulty, as well as a route for children. The passages are secured with nets or
ropes. Participants receive special safety equipment (harnesses, lanyards,
carabiners, roller, helmet) and training in the use of it. The park is open seasonally, from April to October.

Helios Cinema
Galeria Tomaszów
1 Warszawska St
44 737 01 45
www.helios.pl/Tomaszow-Mazowiecki
"Golden Fish" (Złota Rybka) swimming
pool at Primary School No. 10
14 Ostrowskiego St
44 723 67 10
www.zlotarybkabasen.tm.pl
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Swimming pool of the
Rehabilitation Centre for
Disabled Children
64/68 Jana Pawła II St
97-200 Tomaszów Mazowiecki
www.ordntomaszowmaz.pl

In 2020, at the Rehabilitation Centre for Disabled Children, a
complex of outdoor rehabilitation pools was opened. They
can be used not only by patients, but also by residents and
tourists. There are two swimming pools and a paddling pool
for children. The swimming pools can be used only during the
holiday season.
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NGO Picnic "Lokalni
Niebanalni"
This is a unique and most colourful event in Tomaszów, taking place at the end of the summer
holidays at the Jetty at st. PCK. The aim of the Picnic is to promote volunteering, social activity and
to present local non-governmental organisations
and informal groups. The event is combined with
concerts and numerous attractions for children.
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"How about visiting Tomaszów" Festival
The festival takes place at the end of June at the "Tomaszów Common"
(Tomaszowskie Błonia) near the Ice Arena. Commonly known as Tomaszów
Days, it attracts crowds of people from the city and the entire province.
Numerous concerts of the stars of the Polish music scene, representing a
wide range of musical genres are the distinguishing feature of this event.
An interesting element of the festival is "Musical Confrontations" (Konfrontacje Muzyczne), a competition for young bands, for which it is often the first
time that they can perform on such a large stage.
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Love Polish Jazz Festival
Bronisław Malinowski Nationwide
Tomaszów Run
It is one of the oldest running events in the whole country.
In September, hundreds of runners, both amateurs and professionals, run through the streets of Tomaszów Mazowiecki.
The aim of the run is to honour the memory of Bronisław Malinowski – an outstanding athlete, representative of Poland,
participant in the Olympic Games in Munich (1972), Montreal
(1976) and Moscow (1980), as well as popularizing running and
a healthy lifestyle among children, adolescents and adults.
Traditionally, the event consists of three runs at three different
levels of advancement. The main competition takes place at
a distance of 10 km.

It is a unique festival of Polish and world jazz stars, which
takes place in the Ice Arena. For 3 days in September, Tomaszów Mazowiecki is the capital of Polish jazz. The artists
participating in the festival include Leszek Możdżer, Wojciech
Gogolewski, Karol Szymanowski, Jan Ptaszyn Wróblewski,
Anna Maria Jopek, Hanna Banaszak, Tomasz Stańko, Lora
Szafran, Michał Urbaniak and Leszek Żądło.

For more information about the events
in Tomaszów Mazowiecki, please visit:
www.tomaszow-maz.pl
www.kochamtomaszow.pl
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Accommodation and board
Accommodation
Mazowiecki Hotel ***
19 św. Antoniego St
44 724 64 01, 44 724 64 02
recepcja@hotel-mazowiecki.pl
www.hotel-mazowiecki.pl
Alabastro
6/8 Dzieci Polskich St
44 723 75 33, 505 788 748
recepcja@alabastro.com.pl
www.alabastro.com.pl
Accommodation facilities of the

County Social Animation Centre
2 PCK St
44 724 63 34, 44 724 74 34
bazanoclegowa@pcas-tomaszow.pl
www.pcastm.pl/baza-noclegowa
Accommodation facilities "Lechia”
9/27 Nowowiejska St
44 724 63 93

Station "Rav"
47 Szeroka St
44 723 67 24
Domotel TM Apartments
10 Polna St
34 św. Antoniego St
24 Niska St
44 788 43 07, 507 581 699
domotel@domotel.tm.pl
www.domotel.tm.pl
Wella Grażyna. Accommodation
21 Żurawia St
44 723 53 55
Food and drink facilities
Advena Restaurant
44 Grota-Roweckiego St
44 724 48 79
www.restauracjaadvena.eu

Mazowiecka Restaurant
19 św. Antoniego St
44 724 64 01
restauracja@hotel-mazowiecki.pl
www.hotel-mazowiecki.pl/o-restauracji
Kwadrans Restaurant
66 św. Antoniego St
44 724 53 58
www.kwadrans.org
Barlickiego 30 Restaurant
30 Barlickiego St
723 384 848
www.facebook.com/Barlickiego30
Toscania Restaurant
12 Ostrowskiego St
530 111 900
www.facebook.com/Toscaniarestaurant
Bajgiel Bistro
11/13 Browarna St
663 947 474
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Alchemik
6 Kombatantów St
44 723 33 22
alchemik.restauracja@onet.pl
www.alchemik-restauracja.pl
Canteen Stary Rynek
14 Wschodnia St
44 725 05 55
www.dekosmaku.pl
Brzustówka Bistro
30 Wodna St
519 616 308
www.facebook.com/Brzustówka-Bistro
Sie je je
80 Konstytucji 3 Maja St
515 207 713
www.facebook.com/siejejebistroikawa
SmaczneGo
5 Akacjowa St
44 777 50 25, 663 383 557

Naleśnix
1 Polna St
44 786 08 80
www.nalesnix.pl
Beat Burger
23 Kościuszki St (entrance
from Rzeźnicza Street)
883 696 926
www.beatburger.pl
Nastroje Pub
46 Mościckiego St
691 962 774
Flisacka Inn (seasonal facility)
13/15 Źródlana St
605 152 855
Feniks Bar
5 Paszkowskiego St
501 702 127
Czary Mary
16 Tadeusza Kościuszki Square
44 715 00 35
www.facebook.com/czarymarytomaszow

Arena Caffe
24/26 Strzelecka St
785 312 040
kontakt@arenacaffe.pl
www.arenacaffe.pl
Pizzeria Capone
12 św. Antoniego St
44 724 86 66
www.capone.com.pl
Pizzeria Fiero
6 Wandy Panfil St
44 724 30 40
www.fieropizza.pl
Pizzeria Trufla
2a św. Antoniego St
44 724 33 33
www.facebook.com/pizzeriatrufla
Pizzeria DaGrasso
17/4 POW St
504 916 460
www.dagrasso.pl
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Pizzarium
2a Piłsudskiego St
503 686 111
www.pizzarium.pl

HoNoTu
1 Warszawska St
666 363 981
www.facebook.com/HoNoTuAsianFood

Ęklawa
4 Barlickiego St
512 399 892
www.eklawa.pl

Pizzeria Telepizza
18 Dzieci Polskich St
44 723 39 80
www.telepizza.pl

Sushi Kushi
21/23 Legionów St
44 667 60 22
www.sushikushi.com

6na9 Tea & Coffee Club
23 Kościuszki Square (entrance
from Rzeźnicza Street)
44 724 92 10

Pizzeria Party Pizza
6 Piekarska St
44 724 70 70

Yamato Sushi & Ramen
5b Tkacka St
796 075 808
www.facebook.com/Yamato-SushiRamen-Tomaszów-Mazowiecki

Prawdziwe Lody
Galeria Tomaszów
1 Warszawska St
533 316 206

Żółty Lotos
1 Jana Pawła II St
44 724 59 70, 575 995 827
św. Antoniego 8 St
44 725 26 31
www.zoltylotos.pl
Bao Nam
14/15 Tadeusza Kościuszki Square
538 620 345
www.facebook.com/Bar-BAO-NAM-

McDonald's
5/7 św. Antoniego St
www.mcdonalds.pl
KFC
1/13 Barlickiego St
www.kfc.pl
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In the footsteps of kings
and presidents.
Discovering Inowłódz and Spała.

we go downstream

Section length:
18,8 hm / 16,1 km

Trip time:
ok. 3h 30 min / 3 h
Difficulty level: easy

Kayak route:
Tomaszów Mazowiecki Jetty /
Tomaszów Mazowiecki Wolbórka –
Spała – Teofilów – Inowłódz

Scan the code
and find out more
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This is a kayak trip for everyone. We can start this
section in Tomaszów Mazowiecki in two places.
The first option is launching kayaks at the Przystań (Jetty) in Tomaszów Mazowiecki, from where
we paddle along the Tomaszów section described
in the previous chapter. The second option is
starting the trip at 2.7 km, i.e. at st. Wapienna in
Tomaszów Mazowiecki, where the Wolbórka flows
into the Pilica. Here, in "Ciebłowickie Meadows"
(Łąki Ciebłowickie), between Tomaszów and
Spała, you can admire the famous meanders of
the Pilica from a bird's eye view. A quiet current
and picturesque views are typical for this section.
After covering the next 8 km, we reach Spała, where
we can stop for a moment of rest or choose to explore the area a little more. We go to the shore on
the left, behind the bridge and reach the jetty. It is

a great place for relaxation and sports activities.
Numerous alleys, playgrounds for children of all
ages, an open-air gym, street workout equipment,
a pumptruck, a playground complex, gazebos,
campfires, and even a beach with changing rooms
– all this makes this place a must-see on the kayaking route, as well as a place where both residents
and tourists can spend their time actively.
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After a moment of rest, we move on. In this section, on both
sides of the river, there are beautiful views of the "Spała" Forest Reserve. After the third bend, on the left side in the forest,
we pass the Grotto of St. Hubert and a pine on stilts growing
nearby (13.5 km of the route from the jetty in Tomaszów). Experienced kayakers can try to reach the shore and see these
unusual places. After another 5.7 km, we pass the Teofilów jetty
on the left, where the hungry can eat in the only summer bar
located so close to the Pilica. It is worth mentioning that in
this section the Pilica runs right up to national road 48. There
is also an observation deck with a charming panorama of the
river. From here, it is only 2.4 km by kayak to Inowłódz. Behind
the bridge in Inowłódz, we encounter small rapids – we proceed with caution on the left side. We reach the shore next to
the wide beach and finish the section at the beautiful jetty in
Inowłódz. Here you can relax – there are gazebos, a place for
a bonfire or barbecue and a playground for children. After a
respite, we continue the trip – to the royal Inowłódz.
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Inowłódz
Commune

Inowłódz is a rural commune located in the eastern part of the Tomaszów
County, on both sides of Pilica. It is one of the oldest communes in the
region; its area covers about 98 km2, including about 58.8 km2 of forests
and about 33.3 km2 of arable lands. The most important element influencing the terrain is the Pilica with three terraced levels and the valleys
of its tributaries. Good accessibility of the commune is determined by the
proximity of the cities: Łódź, Warsaw, Opoczno, and good accessibility – by
expressway or railway. A moment is enough to move from a big city to
another world, find peace and quiet. Inowłódz is a commune with many
monuments, pristine nature, clean air and the stunning river.
As there are two tourist centres in the commune – Spała and Inowłódz
– this chapter has been divided into two parts devoted to these two settlements and their attractions, respectively.
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Spała
Tourist Information
2 Piłsudskiego St, Spała
97-215 Inowłódz
514 206 859
galeria@spala.info.pl

Spała is a well-known holiday resort located where the Gać
River flows into the Pilica River, in the area of the former Pilica Forest (now the Spała Landscape Park). The beginnings of
settlement in the area of Spała and its name are connected

came the equivalent of his official residence in Warsaw. This
popularity of the resort is well justified by the remarkable
beauty of the place. Due to its microclimate, charm and picturesque location in the Spała Forest it is visited by crowds of

with the water mill that once existed here, which belonged
to the Spała family. The vicinity of the village was hunting
grounds of Polish kings, Russian tsars and the presidents
of the interwar Poland. In 1886, a hunting residence for Tsar
Alexander III was built here and many kings from all over Europe were guests on the premises. After Poland regained independence, Spała was the summer residence of Presidents
Stanisław Wojciechowski and Ignacy Mościcki. Józef Piłsudski
received treatment here. For President Mościcki, Spała be-

tourists every year. And although it is a small town, the many
attractions it offers make a weekend stay very enjoyable.
Everyone who visits Spała at least once will understand why
so many famous people enjoyed staying in this small village
among large forests.

MAPA spała
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Attractions

Scan the code
and find out more
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Church of Our Lady, Queen
of the Crown of Poland
2 Piłsudskiego St, Spała
97-215 Inowłódz

The church was built in 1923 at the request of the then President of the Republic of Poland, Stanisław Wojciechowski. It
was designed by the outstanding architect Kazimierz Skórewicz, co-creator of the national style. The architecture of the
building does not follow any particular style, but most of its
elements relate to the architecture of Podhale. The church
(and Spała itself) has become a favourite place of presidents,
so much so that it is called the Chapel of the Presidents of the
Republic of Poland. It was the seat of e.g. Ignacy Mościcki, who
funded eight stained glass windows in 1927. In 1985, the former
Chapel of the Presidents of the Republic of Poland became the
seat of the newly founded parish of Our Lady Queen of the
Polish Crown in Spała. Next to the parish church, in February
1992, a field altar, known as the field chapel, was erected to
commemorate the 50th anniversary of the formation of the
Home Army. The altar is placed on a small elevation, in a hutlike enclosure, on the back wall of which there is a gorget of
Our Lady, carved in wood.
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Water tower and the Park of the Presidents
of the Second Republic of Poland

The centre of Spała is undoubtedly one of the interesting places worth visiting. One of the local attractions is the 36-meter high water tower, also known
as the Tsar's Tower. It was built in 1890 by order of Alexander III to supply the
tsarist settlement with water. Currently, the ground floor of the building is
occupied by the „Carska Wieża” cafe, and on its top there is a scenic point.
Opposite the water tower, across st. Mościckiego, there is a beautifully
renovated Historic Park, which since 2010 has been called the Park of the
Presidents of the Second Republic of Poland. It surrounds the Hunting Palace, which was built in 1884 and belonged to the Tsar of Russia. In the years
1922-1924 the garden was enlarged and reconstructed according to the design
of Franciszek Szanior. The Park of the Presidents of the Second Republic of
Poland was entered in the register of monuments in 1950.
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Park by the pond and the
monument to President
Ignacy Mościcki
A short distance from the water tower, at the
intersection of Mościckiego and Piłsudskiego
streets, there is a park by a pond with a charming bridge. It is a pleasant place for walks in the
shade of trees and listening to the sound of the
water. There is a popular path around the pond,
in the upper part of which there is a dyke connecting both sides of the pond. By a weir that
banks up the Gać River, there is a hydroelectric
power plant building – now converted into a
summer garden called "Turbina". On the island,
behind the bridge, there is a statue of President
Ignacy Mościcki sitting on a bench. The President
is holding a rifle to emphasize his love of hunting
in the local forests of Spała. He is accompanied
by his faithful dog Lord. This place has become a
must-see when visiting Spała and many tourists
take a commemorative photo here.
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Central Sports Centre Olympic Training Centre

Bison statue
The story of the statue from its creation to placing
it in Spała is extremely interesting and complex. It
begins in 1860 in the Białowieża Primeval Forest,
during a hunting of Alexander II, tsar of Russia.
He wanted to commemorate that event and so
commissioned a natural-size bison statue. The
cast iron statue was created in 1862 and placed

The beginnings of the Centre date back to 1928,
when President Ignacy Mościcki, infatuated with
Spała, commissioned its expansion, including
the construction of a stadium. In the following
years, the area grew, but the development of the

in Zwierzyniec near Białowieża. In order to protect
the monument from war damage, it was transported to Moscow in 1915. In 1924, the bison statue
returned to Poland, but it was placed in Warsaw.
The history of the commemorative bison ends in
Spała, where it was brought in 1930 at the behest
of the President of the Republic of Poland, Ignacy
Mościcki. The statue is a huge attraction, particularly liked by children.

Centre and the entire Spała was disrupted by the
war, during which most of the buildings in Spała
were devastated. It flourished again in the 1950s,
when Polish sport began to revive. Currently, the
Centre in Spała serves as a professional training
base for Polish and foreign sportspeople. The Central Sports Centre is also available for individual
guests, who can use its wellness facilities, a swimming pool and conference rooms.

Spała
6 Mościckiego St
97-215 Inowłódz
44 719 65 00
cosspala@
spala.cos.pl
www.spala.cos.pl
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St. Hubert’s Grotto
It is a monument made of boulders standing near the centre of Spała, in
the "Spała" Forest Reserve. Two of them bear the initials of Alexander II,
indicating the times he hunted in the Spała Forest. On one of the boulders there is a commemorative plaque for Ignacy Mościcki, funded by the
foresters of Spała. Since then the monument is called St. Hubert’s Grotto,
as he is the patron saint of hunters. Nearby, there is "Spalski Grzybek" - a
gazebo in a charming place used for meetings and picnics, to which a paved
bicycle path leads.

Chapel of St. John
of Nepomuk
The roadside chapel near the bridge over the
Gać River is the oldest brick building in Spała.
It was erected in 1877 by one of the residents as
a token of gratitude for saving a drowning son.
Inside the chapel, there is a sculpture depicting
St. John of Nepomuk – the patron saint of bridges and drowning people.
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Reinforced
concrete bridge
The bridge over the Pilica River, connecting Spała
and Ciebłowice was built in 1936 in place of the
previous wooden bridge. The structure is made of
full-wall steel girders connected at the top with a
reinforced concrete slab, 125 meters long. During
the war, the bridge was partially destroyed. It was
renewed in 1948. In 2011, the bridge was named
after General Tadeusz Buk, commander of the Land
Forces, a resident of Spała, who tragically died in the
plane crash near Smolensk in 2010. The bridge is a
technical monument, entered in the register of the
heritage conservator.

The House of Remembrance of
the Struggle and Martyrdom of
Foresters and Woodworkers
The magnificent forester's lodge, built in 1983, is
a symbolic home of foresters and woodworkers
who sacrificed their lives for the sake of their
homeland during World War II. Inside the forester's lodge there are memorial chambers in which
numerous mementoes of the heroic foresters
and woodworkers have been collected. Next
to it, there is a monument by the Łódź sculptor
Zbigniew Władyka, showing the figure of a forester
and a wooden cross.

21 Mościckiego St
Spała
97-215 Inowłódz
44 725 70 57
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Tourist route "Bunker in Konewka"
Konewka
97-215 Inowłódz
501 430 321
info@bunkierkonewka.eu
www.bunkierkonewka.eu

While in Spała, you cannot miss one of the most interesting
attractions of the Pilica Valley, which is the railway bunker in
Konewka, approx. 4 km from the centre of Spała.
The bunker complex was built during World War II. It is one of the
two railway bunker complexes included in the „Gefechtsstand
– Anlage Mitte” – command post "Middle Area" (another one is
located in Jeleń). The largest railway bunker in the complex, 385
m long, with a base of 15 m and a height of 9 m, could accommodate up to 12-18 carriages. The building, however, never fulfilled
its purpose, and the German army established an ammunition
warehouse here. A tourist route has been created in the complex
recently. Visitors can see not only the railway bunker, but also
technical bunkers and organised military exhibitions. The attraction that is undoubtedly the most popular among the youngest
visitors are rides in a sidecar or in a military car. In 2006 the
tourist route "Bunker in Konewka" was awarded the Best Tourist
Product Certificate by the Polish Tourist Organisation.
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Spała Landscape Park
Established in 1995, it is located in the south-eastern part of
the Łódź Province and covers an area of 13,110 ha. One of the
main advantages of the Spała Landscape Park is the Pilica
Valley and forests that are part of the former Pilica Primeval Forest. Pine forests dominate here, but you can also find
mixed and deciduous stands. Among rare and protected species of plants found here are: ground pines, orchis or common
columbines. Examples of protected animal species inhabiting
the area are: wild boar, red deer, beaver, otter, roe deer and
fallow deer.

Spała Forests
The forests belong to the Natura 2000 Area, i.e. protected
areas created to preserve the characteristic natural habitats
of importance for the protection of the natural resources of
Europe. The forest area covers the southern part of the Spała
Landscape Park. The most common habitats are oak-hornbeam
forests, thin oak forests and pine forests while sandbar willow
shrubs and ash-alder riparian forests develop in the valleys. In
the Spała Forests you can meet such rarities as 250-year-old
oaks, 200-year-old pines and animals: beetles (including the
hermit beetle) and bats.
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Forest Reserve
"Gać Spalska"
Established in 2006 in the area of Lubochnia and Inowłódz
communes, it covers a section of the Gać Valley (right tributary of the Pilica) almost 8 km long. The purpose of the reserve is to preserve naturally developed plant communities
(mainly ash-alder riparian forests and currant alder carrs)
associated with a mid-forest lowland river and to protect
rare plant and animal species. Peat bogs and associated pine
and swamp forests as well as oak-hornbeam forests with
Scots pine are also of high natural value.
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Forest Reserve
"Spała"
The reserve was established in 1958. Its area
was increased in 2001 and currently amounts to
102.70 ha. You can find here 200-year-old pines,
hornbeams, maples, English oaks, spruces, alders
and maples. The oldest oaks reach a height of approx. 30 m and a trunk circumference of approx.
5 m. The undergrowth includes such protected

Forest Reserve
"Konewka"

species as: Common hepatica, cowslip, European
wild ginger, sweet grass, fen ragwort, as well as
shrubs: February daphne and alder buckthorn.
Being in the reserve, take the opportunity to see
the unique "pine on stilts" (also known as "walking pine"). The amazing appearance of the tree
results from the erosion of the slope above the
Pilica, which exposed its roots, which form a kind
of "supports".

longing to the thin oak forest complex. The nearly
100 ha area is dominated by single-story pine
stands with an admixture of oak, hornbeam and
beech. There are also locally rare species, such as
mountain melick, bastard balm, interrupted clubmoss, common columbine, and martagon lily. It
has also been a nesting place of the black stork
since 2005, and the European roller was observed
here until the end of the nineties.

Established in 1978 and located 5 km north of Spala, the reserve is an area in the depths of the Spała
Forests, designed to protect natural stands be-
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Attractions for children

(and not only)

Forest Education Spot

Tsar's Railway

It is located opposite the Spała Forest District Office, between Spała and Konewka (on the road to Królowa Wola). It is
a great place to conduct forest education classes for children
and adolescents. There is also an outdoor gym here, so you
can combine education with recreation. An about 2 km long
tourist and sports path from Spała leads to this place.

The train that departs from the area around the pond enables
tourists to see the sights in Spała in about 30 minutes. There
is a sound system in the train, and the engine driver tells the
passengers about the attractions passed by. The train runs
regularly on the route Spała - Bunkers in Konewka. On request, you can go for a longer tour of the area. The Tsar's
Railway also offers carriage rides.
8 Wojciechowskiego St, Spała
97-215 Inowłódz
503 162 462
www.kolejcarska.spala24.pl
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DOLINA RZEKI PILICY - PRZEWODNIK
Śladami królów i prezydentów, czyli odkrywając Inowłódz i Spałę

Hubertus Spalski

The Spała Fair is a series of events taking place in the summer

Hubertus Spalski is the largest outdoor hunting and riding event
in Poland, which is gaining popularity abroad too. The event cultivates centuries-old tradition of the autumn hunting in honour
of the patron saint of hunters – St. Hubert. The tradition of Hubertus Spalski dates back to 1930, when it was inaugurated by
the then President of the Republic of Poland Ignacy Mościcki,

months, at the pond in the centre of Spała. The event is very
popular among exhibitors and visitors for whom admission to
the Fair is free. What can you find at the numerous stands? All
the best! Products made of porcelain, glass or ceramics, lace,
books, vinyls, as well as local food products: meads, bread,
cheese and fruit liqueurs. The Spała Fair is also a cultural event
accompanied by a stage program, live performances and games
and activities for children. You can find the dates of the Fair in a
given year at: www.jarmarkspalski.pl.

known for his love of hunting and Spała. The event is open; it
lasts for two days and takes place annually in October. On Saturday, there is a part of the event devoted to hunting traditions.
It is accompanied by an artistic part. The second day is Hubertus on horseback – the most spectacular part of the event. It
takes place in the meadows between Spała and Brzustów, and
is accompanied by shows of riders, falconers, archers, hunters
and dog breeders. The climax of the event is the beautiful and
exciting pursuit of a fox.

Spała Antiques and Folk
Handicraft Fair
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Presidential
Harvest Festival
The harvest festival is traditionally held every
year in Spała to show gratitude to the farmers and
to express hope for the next fruitful harvest. The
celebrations last two days and are accompanied
by many interesting attractions, including performances by folk bands and stars, fairs and games
for children. During the harvest festival, a competition for the most beautiful harvest wreath
is held. The tradition dates back to the interwar
period, the year 1927 to be precise, when Ignacy
Mościcki was the President of the Republic of
Poland. Since then, Spała has been visited by Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław
Komorowski and Andrzej Duda.
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Accommodation and board
Accommodation
Mościcki Hotel ****
2 Nadpilliczna St, Spała
44 726 41 00
recepcja@hotelmoscicki.pl
www.hotelmoscicki.pl
Prezydent Hotel ***
15 Hubala St, Spała
44 710 13 22, 601 454 969
recepcja@prezydenthotel.pl
www.prezydenthotel.pl
Villa "Jelonek"
9 Mościckiego St, Spała
22 646 44 45 i 46 wew. 101, 604 470 492
willajelonek@obp.com.pl
www.jelonek.spala.info.pl
Karczma Spalska guesthouse
2 Hubala St, Spała

44 710 05 33, 784 036 974
rezerwacje@karczmaspalska.pl
www.karczmaspalska.pl
Central Sports Centre –
Olympic Training Centre
6 Mościckiego St, Spała
44 719 65 00, 44 724 23 46
rezerwacja.spala@spala.cos.pl
www.spala.cos.pl
Conference and Recreation Centre
"SAVOY”
19 Mościckiego St, Spała
44 710 14 18, 503 033 159
spala@doms.com.pl
www.savoy.com.pl
Conference and Training
Centre "Zacisze”
20 Piłsudskiego St, Spała
44 724 23 56, 44 710 14 15, 600 065 562

spala@naturatour.pl
www.naturatour.pl
Tsar's Manor House
3 Nadpiliczna St, Spała
44 710 05 11, 601 204 507, 606 650 020
recepcja@dworcarski.pl
www.dworcarski.pl
Spała Guest Rooms
5 Hubala St, Spała
st. Wojciechowskiego 15
44 710 16 60, 603 411 216
spalskiepokoje@op.pl
www.oranzeria.spala.info.pl
Field Wildlife Station of the Faculty
of Biology and Environmental Protection
14 Wojciechowskiego St, Spała
44 710 16 47
mirona.werkowska@biol.uni.lodz.pl
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Spała Residence
15 Wojciechowskiego St, Spała
44 710 15 75, 607 306 883
recepcja@rezydencjaspalska.pl
www.rezydencjaspalska.pl

Spała Inn
2 Hubala St, Spała
44 710 05 33, 784 036 974
rezerwacje@karczmaspalska.pl
www.karczmaspalska.pl

Carska Wieża
13 Mościckiego St, Spała
508 221 039
spala.carpediem@gmail.com
www.carskawieza.pl

Hotel Sport Rooms Spała
13a Piłsudskiego St, Spała
44 738 00 32
rezerwacje@sportrooms.eu
www.sportrooms.eu

Pod Żubrem Restaurant
8 Wojciechowskiego St, Spała
503 162 462
mylykrestauracje@wp.pl
www.podzubrem.pl

Spała Residence
15 Wojciechowskiego St, Spała
44 710 15 75
www.rezydencjaspalska.pl/restauracja

Formation and Retreat House "OSTOJA"
6 Piłsudskiego St, Spała
44 710 13 95, 512 268 354
spala@diecezja.lowicz.pl
www.spala.diecezja.lowicz.pl

Gęś i Wino Restaurant
Prezydent Hotel
15 Hubala St, Spała
44 710 15 55
gesiwino@gmail.com

Food and drink facilities
Spała Tavern
1 Nadpiliczna St, Spała
44 710 13 14, 609 220 907
zajazdspalski@go2.pl
www.zajazdspalski.pl

www.gesiwino.pl
Hotel Mościcki Restaurant
2 Nadpiliczna St, Spała
44 726 41 00
recepcja@hotelmoscicki.pl
www.hotelmoscicki.pl/Restauracja

Olympijska Pizzeria
17 Mościckiego St, Spała
44 710 13 97
www.olimpijska.com.pl
Turbina summer bar
1 Piłsudskiego St (by the pond
in the center of Spała)
44 710 13 97, 601 339 259
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Inowłódz
Tourist information
Communal Cultural Centre – Castle in Inowłódz
7 Zamkowa St
97 - 215 Inowłódz
44 726 01 34
promocja@inowlodz.pl
zamek.pit@interia.pl

Inowłódz is one of the oldest towns in Poland. It is a medieval
settlement, existing already in the 11th century, located on a
busy route from Pomerania and Greater Poland to Lesser Poland. In the mid-fourteenth century, it was granted town rights
and entered the most prosperous period in its history.
At that time, on the initiative of King Casimir the Great, a castle
was built and the town was surrounded with a defensive wall.
The walls of the square-shaped castle, the wall surrounding the
castle and the entire town, were built of brick and fossil stone
mined and processed in Inowłódz. Until the mid-17th century,
the castellans of Inowłódz resided in the castle. In 1655, Stefan
Czarniecki fought a victorious battle with the Swedes here. The
Swedish campaign, however, put an end to the splendour of the

city, which never regained its former rank, eventually losing its
municipal rights in 1870.
After the discovery of a mineral water source at the beginning of the 19th century, a health resort was established in
Inowłódz-Zakościele. In 1884, several guesthouses for patients
were built and furnished with rooms for natural therapy treatments and a bathing beach on the Pilica River was created.
Julian Tuwim, a famous Polish poet, spent his summer holidays
here, and praised the landscape and cultural attractiveness of
this region in his works. Unfortunately, World War II brought an
end to the resort. However, holiday traditions have survived and
Inowłódz has remained a well-known and popular tourist and
leisure destination.
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Attractions

Scan the code
and find out more
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St. Giles Church
Władysława Hermana St
97-215 Inowłódz
44 710 11 20
A gem of Romanesque architecture in the region.
It is one of the oldest brick churches in Poland,
built at the turn of the 11th and 12th centuries.
The temple overlooking Inowłódz was founded
by Prince Władysław Herman in gratitude for
the birth of his son – Bolesław III Wrymouth. The
church was built of ferruginous sandstone, on a
rectangular plan, in the Romanesque style. It was
destroyed during World War I, later reconstructed on the initiative of President Ignacy Mościcki
in 1936-38. Inside, there is an undivided nave,
ending with a semicircular apse in the east, and
a round tower in the west. For many years it was
the only church in Inowłódz, it served as a parish
church until 1520. From the church square you can
admire a wonderful panorama of Inowłódz and
the Pilica Valley. Currently, visiting the church is
possible by prior arrangement only.
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Ruins of the Castle
of Casimir the Great
Communal Cultural Centre in Inowłódz
7 Zamkowa St
97-215 Inowłódz
44 710 18 54, 726 01 34
gck@inowlodz.pl
www.gckinowlodz.naszgok.pl

This brick castle was built in the years 1356-1370 during the
reign of King Casimir the Great. The castle often changed its
owners, some of which were the Leżajskis of the Nałęcz coat of
arms and Mikołaj, bishop of Wrocław. The most terrible period
was the wars with the Swedes, when the castle was conquered
and irreparably destroyed. In 2008-2012, thanks to external
support, the ruins were restored and preserved, and the castle
was partially reconstructed. The works included the erection of
a building that currently houses the Municipal Cultural Centre
in Inowłodz, Municipal Public Library and Tourist Information
Office. The ruins of the Castle and the area around it create
wonderful scenery for various types of staging, reconstruction,
concerts, and even theatrical performances.

The residents of Inowłódz act to preserve the history of their
town, the best example of which is Kasztelania Inowłodzka,
established at the castle of Casimir the Great in 2017. It is an informal group whose aim is to promote, propagate and support
the knight's movement and historical reenactors.
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St. Michael the
Archangel Church
12 Kazimierza Wielkiego Square
97-215 Inowłódz
44 710 11 20
www.parafia-inowlodz.pl
A brick temple from 1520, rebuilt in the neo-Gothic style
in the second half of the 19th century. Noteworthy is the
Neo-Baroque altar made by the sculptor Urbanowski with the
image of Our Lady of Sorrows. Historical elements preserved
to this day include: the late gothic stone baptismal font from
the 16th century, the gothic reliquary with the remains of St.
Giles and a wooden frame of the painting of Our Lady of Sorrows. In the northern wall there is a gothic portal made of
sandstone, unchanged since the 16th century.

Synagogue in Inowłódz
27 Kazimierza Wielkiego Square
97-215 Inowłódz
The building of the former synagogue is located in the centre
of Inowłódz, near the Casimir the Great Square. The brick temple on a rectangular plan was erected in the mid-nineteenth
century. Unfortunately, during World War II, the synagogue was
devastated, and in the post-war years it served as a warehouse.
Fortunately, in 1981, it was renovated and turned into the
Municipal Public Library. During the renovation, 19th-century
frescoes were discovered, among them the Jewish Thanksgiving Address to the Tsar in two languages: Hebrew and Russian,
and polychrome containing verses of the Torah. The building,
which is currently privately owned, was entered in the register
of monuments in 1977 and is under conservation protection. It
is open to the public and there is a shop inside.
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Jewish cemetery
and war cemetery
In the forest, east of the centre of Inowłódz,
next to the chalcedonite mine, there is a forgotten old Jewish cemetery from around 1820. There
are nearly 70 tombstones with inscriptions in
Hebrew. Another old but renovated cemetery is
deep in the forest, at st. Wolska. It is a resting
place of soldiers from the First World War.

Tuwim's spring
in Zakościele
A karst spring of ferrous waters, named after a
famous Polish poet who often visited Inowłódz
and Zakościele. It is located on the site of the
former health resort, which operated in the
years 1884-1914 and in the interwar period.
Now, there is an agritourism farm "Nowy Dwór"
here. In the years 1907-1914, Julian Tuwim rested
at the resort with his mother and sister. Near
the house there are also ruins of a metallurgical
furnace operating in the years 1860-1880.
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Well in Inowłódz
In Casimir the Great Square, in the centre of Inowłódz, under a pyramid
hip shingle roof, there was a stone well with a wooden wheel, probably
from the first half of the 19th century. In 2004, the market square was
revitalised and the well was reconstructed.
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Attractions for children
(and not only)

Horse Farm "Końska Zagroda"
An agritourism farm established in 2002. There is an equestrian centre on its premises. It organises horse riding camps
and gives individual horse riding lessons.

196 Królowa Wola
97-215 Inowłódz
664 923 548
www.facebook.com/KonskaZagroda.Agroturystyka

Horse Riding Centre "Koniczynka"
18B Poświętne
97-215 Inowłódz
796 177 207
koni.czynka7@wp.pl

Zako Rancho
Zako Rancho is located among the picturesque Spała
forests, on the bank of the Pilica River in Zakościele,
in the Christian Proem Centre. Life seems to slow
down here and go at a lazy pace. Here you can spend
time among unique animals, learn about their habits and have a great time in their company. The offer
includes: horse riding, mini zoo, hay cart rides, educational activities and art workshops.

80 Zakościele
97-215 Inowłódz
44 710 11 40, 600 008 403
recepcja@proemzako.pl
www.proemzako.pl/zako-rancho
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Inowłódz Stalls,

or the Medieval Fair with
Midsummer Night’s celebrations

County Potato Festival in Brzustów

It is a family, atmospheric event taking place in Brzustów, in
September, at the end of the potato harvest. During this festival, there are three competitions: the King Potato competition,
in which the heaviest potato is selected, a throwing competition, in which the object thrown is a rubber-soled felt boot,
and a competition for the best potato advertisement prepared
by the Rural Housewives' Clubs. The event is accompanied by
performances of local folk groups and a joint feast. During all
this the participants can savour the smell of potatoes baked in
a great hearth.

An event in a medieval atmosphere, reminiscent of the heyday of the Royal Castle in Inowłódz. Knights' Fraternities from
all over Poland come here, and stalls are set up in the castle
area. There are blacksmith, weaver, potter, scribe, and medieval kitchen stalls etc. The fair is accompanied by Midsummer's Eve celebrations to welcome summer. In the evening,
after the competition for the most beautiful midsummer
wreath, accompanied by the sounds of folk music and the
light of torches, a procession sets off from the Castle to the
Pilica, where people let their wreaths float downstream.

Inowłódz Commune Days
It is an annual two-day celebration of the Inowłódz Commune
held at the end of the summer holidays. Sports competitions,
castle legends, games for children, musical performances and
many other attractions.
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Julian Tuwim's Sung
Poetry Festival

Travelling festival of the Lodz
Philharmonic "Colours of Poland"

The festival takes place in the summer scenery of
the ruins of the Castle of Casimir the Great. This
atmospheric event for lovers of sung poetry refers
to Julian Tuwim's (patron of the event) infatuation
with Inowłódz and the surrounding area. The final
concert is the performance of the festival winners
from various age groups.

The festival takes place in the summer. This is the
time when the artists of the Łódź Philharmonic
perform on stages located in unusual places
around the entire Łódź Province. For several years
now one of such places has been Inowłódz and
the ruins of the Castle of Casimir the Great.

Travel to Bethlehem
An interactive show that takes the viewers 2,000
years back to Bethlehem. The performance includes scenes accompanying the birth of Jesus
Christ. It takes place in the winter scenery of
the Christian Proem Centre in Zakościele. Admission free.

Road to Jerusalem
It is an open-air, interactive Easter show presenting the most important events
preceding the death of Jesus Christ. It takes place in the beautiful scenery of
the ruins of the Castle of Casimir the Great, which for the time of this extraordinary staging become Jerusalem, welcoming Jesus riding a donkey.
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Accommodation and board
Guesthouses and rentable rooms
Piwnica Rycerska guesthouse
17 Tuwima St, Inowłódz
665 306 182
info@rycerskapiwnica.pl
www.rycerskapiwnica.pl
Stefania Bilska Guest Rooms
37 Klasztorna St, Inowłódz
44 710 10 77

Sandacz Bar - rooms
51 Legnicka St, Inowłódz
44 710 18 02, 501 572 631
Wooden holiday homes
66 Zakościele
512 203 270
rezerwacja@zakosciele66.pl
www.zakosciele66.pl
Agritourism facilities

Villa Amber
22a Zakościele
602 321 035, 505 332 929

Agritourism Farm "Końska Zagroda"
196 Królowa Wola
664 923 548

amberlex@op.pl
www.amber.travel

www.facebook.com/
KonskaZagroda.Agroturystyka

Proem ZAKO
80 Zakościele
44 710 11 40
recepcja@proemzako.pl
www.proemzako.pl

Horse Riding Centre "Koniczynka"
18b Poświętne
796 177 207
koni.czynka7@wp.pl

Agritourism farm "Za lasami"
56c Zakościele
516 165 939
agroturystyka.zalasami@gmail.com
www.facebook.com/zalasami56
Agritourism farm "Nowy Dwór"
67 Zakościele
664 388 192
ploszynscy@o2.pl
Eugeniusz Sobolewski
agritourism farm
75 Zakościele
605 461 956
Barbara i Bogusław Monik
Agritourism Farm
54 Zakościele
44 710 18 51, 603 464 778
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Urszula Stachowska agritourism farm
15 Krokusowa St, Inowłódz
507 743 143
Food and drink facilities
Sandacz Bar
51 Legnicka St, Inowłódz
44 710 18 02, 501 572 631
Tavern
16 Tuwima St, Inowłódz
44 710 10 00
Cafe Bona & Pizza
24 K. Wielkiego Square, Inowłódz
44 710 10 30
cafe.bona@onet.pl
www.facebook.com/CafeBonaKawiarnia
Fryszerka Fried Fish Restaurant
1 Fryszerka – old mill
44 710 12 66

Grill Bar in Teofilów (seasonal)
2 Teofilów St, Inowłódz
501 324 059
Inowłódz Beer Garden
(seasonal)
27 K. Wielkiego Square, Inowłódz
600 594 430
Bar „Jerema” (seasonal)
5 Tamka St, Inowłódz
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Among the meadows
of Rzeczyca

we go downstream

Section length:
12.7 km

Trip time:
ok. 3 h
Difficulty level: easy

Kayak route:
Inowłódz – Zakościele –
Forest Reserve „Żądłowice” –
Łęg – Mysiakowiec – Grotowice

Scan the code
and find out more
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An extremely pleasant and easy section, winding first among
the Spała Forests, and then in the charming surroundings of
meadows and fields. The unique atmosphere is co-created by
numerous islands, of which there are about 30 in this section,
and some of them have even been named, e.g. Dzika Zołza (Wild
Dragon) or Wyspa Łzawa (Tearful Island). The section has several
convenient places properly furnished for launching or landing
on the shore for a rest, so the route can be planned freely depending on the preferred length of the trip.
We start the trip from the jetty in Inowłódz. Right after the start,
on the left side of the high escarpment, we can admire the beautiful St. Giles Church. After less than 1 km, on the left river bank,
there is an observation deck, which means that we have reached
the village of Zakościele. It is a frequent stop or an overnight
stay during a longer kayaking trip on the Pilica River.

PILICA RIVER VALLEY - TOURIST GUIDE
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In the section from Zakościele there
are numerous shoals and islands, so
we stick to the left side of the river.
Interestingly, the border between
the Tomaszów and Opoczno Counties
runs from the village of Fryszerka to
the end of the Rzeczyca Commune
in Roszkowa Wola along the bank of
the Pilica River, and then in its centre.
At the height of the Żądłowice Forest
Reserve, care should be taken as
there are boulders and places with rapid current. On the left,
9 km from the start, we reach a small beach – it is a very pleasant place for a moment of rest. There is an observation deck at
this stop – it is worth stopping here for a moment to admire the
landscape of the Pilica from above. A historical curiosity that
can be found in this place is the abutments of the bridge, the
so-called old road.
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Further on, the river flows slowly. Before the bridge in Mysiakowiec (10.7 km), on the right bank, there is a place for beginning or ending the trip. We, however, go a little further, because
our part of the trip ends 2 km ahead in Grotowice. We land on a
wide and comfortable beach. The place is easily accessible for
cars. The full infrastructure (canopy, fireplace, sand factory for
children, toilets) makes it very popular not only among kayakers, but also residents and cyclists who can easily reach it via a
paved road.

There is also a shelter, a gazebo, toilets and a bonfire spot –
everything that kayakers need. It is a quiet and charming place,
which can be reached not only by kayak, but also on foot or by
bike: from the provincial road 726 on the bicycle path through
the Żądłowice Reserve or by the Żądłowice - Łęg bicycle path.
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Rzeczyca
Commune
The commune, which Jan Długosz – a famous Polish chronicler – wrote about in 1400, is located in the eastern part of
Tomaszów County. In 1457, the leaseholder of Rzeczyca was
Piotr Dunin of Prawkowice, of the Swan coat of arms, who
received the lands of Rzeczyca from King Casimir IV as a
reward for his services to the homeland in the fight against
the Teutonic Knights. In the years 1779–1804 the parish priest

An undoubted advantage of the commune is its location.
The Warsaw-Katowice expressway is nearby; it is 17 km from
Rawa Mazowiecka, 75 km from Łódź, and 95 km from Warsaw.
The commune covers the area of 10,813 ha and consists of 19
settlements. The Rzeczyca Commune is a typically agricultural commune. The south-western part is covered by forests,
which account for 16.7% of the total area. A fragment of the

of Rzeczyca was Jędrzej Kitowicz, the author of the "Opis
obyczajów" (Description of customs) and "Pamiętniki - czyli
Historii Polski" (Diaries or the History of Poland), excellent
works of moral literature of the Saxon times. Another great
figure of the Rzeczyca region is a famous poet and writer,
the precursor of the Polish psychological novel Narcyza
Żmichowska, who lived in Rzeczyca in the years 1842-1845
and, running an illegal village school, wrote her best work –
"Poganka" (Pagan).

Spała Landscape Park located in Rzeczyca and the Pilica
Valley undoubtedly contributes to the richness of fauna and
flora. Many species of birds as well as roe deer, foxes, deer
and wild boars have found shelter here.
The greatest wealth of Rzeczyca is culture. The commune
became the folklore centre of the Tomaszów County. Annual summaries of events in the commune have become a
tradition, during which the mayor of the commune presents
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the first child born in the commune (in a given
year) with a hand-embroidered cushion, filled
with feathers stripped during the Rzeczyca
Pierzawka (feather-stripping competition). In
the commune there are great folk artists producing beautiful embroidery, paper cutouts
and decorations. The local tradition is upheld
also by folk bands: Kapela Gmajów from Glina,
Kapela Chabrów and Kapela Jan Kępa from Bobrowiec. The „Złote Łabędzie” (Golden Swans)
young singers festival has been held here for
several years.
Rzeczyca is the most peaceful and quiet part of
the Pilica Valley that we have travelled through,
which – together with the beautiful landscape
of its meadows and fields, wonderful cultural
heritage and folk tradition – adds to its charm.
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Scan the code
and find out more
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St. Catherine of
Alexandria Church

17 Kitowicza St
97-220 Rzeczyca

The first records of the church come from the
14th century. The wooden church, which was under the royal protection at that time, was under
the patronage of St. Catherine. The brick temple,
which you can admire now, was built in the 19th

"Opis Obyczajów za panowania Augusta III" (Description of Customs during the Reign of Augustus
III). In 2019, the renovation of the wooden statue
of the Mother of God called "Madonna of Rzeczyca" was completed. Its uniqueness in the country,

century thanks to the efforts of priest Mieczysław
Skarżyński. The Neo-Renaissance building has a
cruciform plan and a facade with two decorative
towers. The temple has many historic elements
inside such as a painting of the Holy Family, a baptismal font from the 16th century and a sandstone
stoup decorated with the Poraj coat of arms. In the
years 1781-1804 the parish priest was a historian
of the Saxon era, Jędrzej Kitowicz – author of the

but also in Europe, comes from two features: the
Child holds Mary by a strand of hair, and the painted decoration of the robes in the form of loosely
scattered flowers on a white dress and coat. The
Madonna was most likely created in the 16th or
17th century in south-western Europe, from where
it was brought to Rzeczyca by one of the wealthy
owners.
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Paderewski Park
The park is located in the centre of Rzeczyca in
the Spała Landscape Park and covers about 2 ha
of land. Previously, it was called a "manor park"
due to the one-story mansion with a residential
attic built here in the years 1800-1825. In 1992,
while managing the public space by marking out
paths, installing lighting and preparing places for
relaxation, the park was named after Ignacy Jan
Paderewski. While walking you can admire numerous specimens of old linden, oaks, larch and
elm trees.
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Memorial shrine
in Grotowice
The nearly three-meter high pillar topped with a cross is a reminder of the
battle of Guzów, which took place in 1607 during the reign of Sigismund
III Vasa. It was founded by the owner of Grotowice – Mateusz Grotowski,
who fought on the king's side during the rebellion of some of the nobility.
To this day, the shrine is in great condition, mainly due to a thorough renovation, which it underwent in 2011 on the initiative of the mayor of the
commune. It is situated on the edge of a historical manor park from the
turn of the 18th and 19th centuries. A characteristic feature of the park is
centuries-old elms with trunk circumferences of 5 m, which are registered
natural monuments.

Hunting quarters
4 Glina
97-220 Rzeczyca

A historic manor complex from the second half
of the 19th century. The manor house is made of
brick, built on a rectangular plan, one-story with
a usable attic and a multi-story avant-corps in
the facade. Along the access alley and in the area
in front of the manor house there are old lime,
maple and oak trees. Currently, the manor house
is the Hunting Lodge of the Spała Forest District.
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Primitive Slavic settlement
"Grodzisko Rzeczyca"

Forest Reserve
"Żądłowice"

53 Mościckiego St
97-220 Rzeczyca
606 883 438,
731 952 192
witek@
slowianszczyzna.pl
www.slowianszczyzna.pl

In Rzeczyca, on the road towards Glina, a Slavic settlement has been in construction for several years now - a place where you can learn about the Slavic

A forest reserve with a total area of 241.19 ha,
located in the communes of Inowłódz and Rzeczyca, was established in 1968. The purpose of
its creation was to preserve the habitat system,

lifestyle, legends, crafts and ancient cuisine. The Grodzisko Rzeczyca is created by history and nature enthusiasts. It is in a state of constant development,
made of natural materials in accordance with the old art of carpentry. The
concept behind the project is reconstruction of an early medieval settlement
dating back to the 9th-11th centuries – a living open-air archaeological and
historical museum, recreating this early part of settlement history in the area
around the Pilica River. Here you can also participate in workshops developing skills related to the tradition of old professions, natural construction, the
basics of home-garden cultivation etc.

which is rarely found in Polish forests. Numerous valleys, which for many months of the year
are water-logged, have developed marsh and
coastal water plants, such as marsh-marigold,
gypsywort and marshy alder forests. Żądłowice
is also a cluster of shrubs and ferns typical for
the forest area, including an old, impressive pine
stand with collar-shaped bark. Rare black storks
have their nests here.
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Attractions for children

Equestrian centre
"Huculand"
Huculand is a stud of Hutsul ponies, otherwise
known as Carpathian ponies, ideal for recreational rides for both children and adults. The centre
is located in the picturesque village of Łęg. It is a
perfect place for families with children who want
to get to know cute animals such as these, but
also for those who want to try riding. Due to the
beauty of the landscape – picturesque forests,
meadows, fields and the Pilica River – horse trips
to the countryside are particularly popular. In
addition to individual and group horse rides, the
centre also offers horse camps and day camps,
carriage rides and barbecues. A stay at the Huculand stud is a guarantee of a great time in nature
and among horses.

(and not only)

23 Łęg
97-220 Rzeczyca
798 461 477, 509 352 120
www.facebook.com/huculand
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Feather stripping
event "Pierzawka"
Communal Harvest
Festival in Rzeczyca
Every year, at the end of August, the Communal Harvest Festival is held in Rzeczyca, which is a symbolic end to the harvest
and thanks to farmers for their daily work. Traditional harvest
rituals, wreaths presentation, joint feast, artistic performances and attractions for children – these are only part of
the programme of the event, which is a great opportunity to
integrate the local community.

The Regional Feather Stripping Competition in Rzeczyca (or
Rzeczycka Pierzawka) is the hallmark of the Rzeczyca Commune. This custom, taken from the folk tradition, has been
cultivated uninterruptedly for many years. Feather stripping
was an inseparable element of autumn evenings in the village.
Apart from the work done – preparing feathers for pillows and
duvets – it was a great time to strengthen family and neighbourly ties. And this is the idea behind the modern event too
– it is a great opportunity to integrate residents and spend time
together. Rzeczycka Pierzawka takes place in November in the
sports hall of the primary school in Rzeczyca and there are
crowds of participants every year.

PILICA RIVER VALLEY - TOURIST GUIDE
Among the meadows of Rzeczyca

Mokoszowisko
„Mokoszowisko – Ku Czci Matki Ziemi” (Mokoszowisko – To Honour Mother Earth) is the first historical festival in Poland focused on women from the
reconstruction movement, which takes place in
the already mentioned reconstructed historical
settlement Grodzisko Rzeczyca. The event is a
living history lesson, introducing the life of medieval tribes. It is a meeting of Slavic enthusiasts
and reenactors specialised in Slavic and medieval
times from all over Poland. It is organised by the
"Oak Leaf Association" (Dębowy Liść) – an association of enthusiasts who love to recreate the lives
of people living here 1000 years ago, who practice
their crafts and warfare related activities. The
festival is held in May, around the International
Family and Mother's Day, which is why it is a great
celebration in a family atmosphere, full of laughter
and fun. The programme of the festival includes
reconstructions of battles, workshops, competitions and games from the early Middle Ages.
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Kayaking is a sports and recreation activity for
everyone, regardless of age. It is a great and
relatively cheap way to spend a day or weekend
with family or friends. It is also a great opportunity to relax, commune with nature and get
away from the hustle and bustle of the city.
Nevertheless, it is worth planning the entire trip
in advance and prepare properly, and always
remember to be especially careful on water.

What to take:
sunscreen cream
bottle of water
headgear
life vest
waterproof case for your phone and camera
backpack or a bag for things that you can put in the bow
of the kayak (it is a good idea to put the backpack in a foil
bag to ensure at least relative water resistance)
clothing suited to the weather
mosquito repellent
provisions (e.g. sausage for bonfire or barbecue) if you do
not plan to go shopping
and rent a kayak with oars, of course
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Safety guide
Before planning a kayaking trip, check
the difficulty of the trail and adjust it to
your skills.

As you kayak down the river, constantly keep an eye on the
water surface in front of the bow of your kayak, paying close
attention to any ripples, waves and eddies.

Get in and out of the kayak with the bow
upstream.

Pay close attention to signs of changing weather.

Always draw up against the tide.

Never drink alcohol while kayaking.

After capsizing in deep water, tow the
kayak to the shore without turning it over.

Pay attention to others and help them
when needed.

WOPR Tomaszów Maz.
609 684 999

Never let go of an oar.

Be reasonable, not overambitious.

Wear a life vest.

Make fires and camp only in designated
areas.

Items carried in the kayak should be
protected against getting wet or lost i
n the water.

Water emergency
number:
601 100 100

Respect the planet; do not leave any
litter behind.

Base:
Smardzewice
Klonowa St (behind
the INVEST hotel)
Office:
Tomaszów Maz.
2/4 PCK St
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Equipment rentals
and kayak trip
organisers

WODNIK kayak trips, bicycle and
recreational equipment rental
6 Nadpiliczna St, Spała
10 PCK St, Tomaszów Mazowiecki
691 878 673
www.kajakinapilicy.pl
AMBER TRAVEL accommodation,
kayaks, bicycles
22a Zakościele
602 321 035, 505 332 929

Trafmax kayak trips
605 174 444
trafmaxshop@gmail.com

Spała RELAX - kayaks and bicycles
12 Hubala St, Spała
698 341 057

Kapitan Jack Water Equipment Rental
Smardzewice - beach
889 607 069

Leisure Centre “Zacisze” – bicycle
rental
20 Piłsudskiego St, Spała
44 724 23 56
www.naturatour.pl

Water Equipment Rental
15 Turystyczna St, Karolinów
514 286 942
Spała Inn - kayak and bicycle rental
2 Hubala St, Spała
503 079 078

amberlex@op.pl
www.amber.travel.pl

karczma@karczmaspalska.pl
www.kajakispala.pl

PAGAJ kayak and bicycle equipment
rental
506 704 420, 505 962 185
pagajkajaki@interia.pl
www.kajaki-pilica.pl

Jetty “Plaża” Zakościele Łukasz Jeleń
60a Zakościele
883 952 509
Teofilów Summer Camp – Kayaks
668 949 606

Spała Guest Rooms – bicycle rental
5 Hubala St, Spała
44 710 16 60
www.republika.pl/spalskiepokoje
Indian Harbour – canoe rental
60c Zakościele
884 050 500, 507 005 696
przystanindianska@gmail.com
www.facebook.com/przystanindianska
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Winter swimming in the Pilica? Why not!

It is worth mentioning that in addition to the offer
of individual or group trips proposed by numerous
organisers, regular multi-day kayaking events for
both beginners and experienced kayakers take
place in the Tomaszów County in the Pilica Valley.
You can try your hand together with kayaking
enthusiasts who come from all over Poland. The
following should be mentioned here:
Dorota Ambroziak National Canoe Rally
"Pilica is delightful" (Pilica zachwyca)
Kayak Ultramarathon "Pilica – the river
that connects" (Pilica – rzeka, która łączy)
from Tomaszów Mazowiecki to Warka
"Royal Pilica" (Królewska Pilica)

Cold-water baths, commonly known as winter swimming, are becoming
more and more popular in the Tomaszów County. The Pilica Valley creates
extremely favourable conditions for this – you can immerse in the river or
in the Sulejowski Reservoir. This extraordinary experience becomes even
more unique due to the beautiful landscapes around! The number of enthusiasts of winter swimming is constantly growing. In Tomaszów Mazowiecki, at
the Klub Sportowy AMBER (AMBER Sports Club), an official group of winter
swimmers has been active since 2009. Every year, starting from October until
the beginning of April, they regularly swim in the waters of the Pilica and
Sulejowski Reservoir.
AMBER Sports Club
6/20 Akacjowa St
97-200 Tomaszów Mazowiecki
biuro@amberklub.pl
www.amberklub.pl
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Tourist
routes

Yellow trail

also known as the Szlak Carskich Łowów (Tsar's Hunt Trail)
Length: 30 km
Route: Smardzewice – Tsar’s Way – Jeleń Reserve – Ciebłowice –
Spała – Konewka Reserve – Glina – Rzeczyca
The route leads through places related to the stay and hunting of Tsar Alexander III, including bunkers and the reserve in
Konewka and the tsarist residence in Spała

Red trail

also known as the Szlak partyzancki im. mjr
Henryka Dobrzańskiego „Hubala” (Partisan Trail
of Major Henryk Dobrzański "Hubal"
Length: about 201 km
Approx. 33 km of the route runs through the Tomaszów County
Route: Iłki – Swolszewice Małe – Borki – Nagórzyce (Nagórzyckie
Grottos) – Tomaszów Mazowiecki (Józefów, Brzustówka – św. Antoniego St., Konstytucji 3 Maja St., Spalska St., Wilanów) – Glinnik
– Spała – Forester's lodge in Borki – Inowłódz – Fryszerka
The trail commemorates places connected with the battles of
Polish partisans and soldiers. There are many attractions on the
way, including the Open-Air Museum of the Pilica River, the „Blue
Springs” Reserve, and the ruins of the Castle of Casimir the Great
in Inowłódz.
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Blue trail

a.k.a. the "Szlak im. Juliana Tuwima" (Julian Tuwim’s Trail)
Length: about 20.5 km
Route: Tomaszów Mazowiecki (bus/railway station) – Luboszewy
– Glinnik (Gać reserve) – Królowa Wola – Kolonijka – Inowłódz
(St. Giles Church, observation deck) – Zakościele (PROeM Foun-

dation Centre, “Źródełko Tuwima”)
The route runs through the places where the poet liked to spend
his free time. On the way, you can visit one of the most interesting tourist attractions in the region: the railway bunker in
Konewka and St. Giles Church in Inowłódz.
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Green trail

also known as the "Trakt przez Puszczę Pilicką"
(Route through the Pilica Primeval Forest)

Length: 40 km
Route: Czerniewice – Konewka Reserve – Spała – Inowłódz Poświętne Studzianna
The trail runs through the unique backwoods of the former Pilica Primeval Forest, crystal streams and old forester's lodges.

Green trail
Red trail

a.k.a. „Droga do żubrów” (Road to Bisons)
Length: 19,5 km

Route: Smardzewice – Bison Breeding Centre (temporarily
closed) – Sługocice – Brzustów – Inowłódz
The trail runs along fragments of old pine forests

also known as the "Szlak Spalskiego Parku
Krajobrazowego" (Trail of the Spała Landscape Park)

Length: 54.5 km
Route: Tomaszów Mazowiecki bus/railway station– Dworcowa,

– Spalska St. –Szczęśliwa St. – Mireckiego St. – Nowy Port St. –
PCK St. – św. Antoniego St. – “Blue Springs” – Utrata – Wąwał
Cegielniana St. – Bison Breeding Centre in Smardzewice (temporarily closed) – Jeleń – Ciebłowice Duże – Spała - Królowa Wola
– Liciążna – Żądłowice – Grotowice – Lubocz
The major part of this trail runs through the Spała Landscape
Park. A particularly interesting part of it is the complex of
former German bunkers in Jeleń, including a 350 m long, arcshaped railway bunker – similar to the one in Konewka.
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Walking and cycling route

Tomaszów – Spała – Inowłódz
Length: about 19 km
Route: Tomaszów Mazowiecki („Blue Springs”) – św. Antoniego
St. – Bartosza Głowackiego St. – Nowowiejska St. – Spalska St. national road 48 – Spała – Teofilów – Inowłódz
This path is the most popular among tourists. It connects Tomaszów Mazowiecki and Inowłódz through Spała – all three are
the most attractive places in the county. Outside the city, it runs
through the Spała Forests along national road 48. Near the route
there are e.g. the Spała Landscape Park, the "Spała" Reserve and
the Gać Spalska Reserve.

Łódzka Magistrala Rowerowa
Wschód – Zachód (Łódź EastWest Bicycle Route)

Length: 192 km
Approx. 40 km of the route runs through the Tomaszów County.
Route: Wolbórz – Smardzewice – Brzustów – Inowłódz – Królowa
Wola – Rzeczyca – Lubocz
The trail is part of the trans-European cycle route and leads
from Skalmierz to Domaniewice through particularly attractive
areas of the Łódź Province.

Blue trail

known as the "Szlak rzeki Pilicy" (Pilica River Trail)
Length: 121 km
16 km of the trail runs through the Tomaszów County
Route: Swolszewice Małe, Borki, Smardzewice dam on the Sulejowski Reservoir - Tresta Rządowa – Karolinów
Along this route you can admire some of the most beautiful
landscapes in central Poland. It begins in Piotrków Trybunalski
and ends in Krzętów. The trail runs through a complex of pine
and juniper forests with documented microclimatic values.

Green trail

a.k.a. the "Ścieżka rowerowa im. Z. Goliata"

(Bicycle path named after Z. Goliat,
running around Sulejowski Reservoir)
Length: about 68.5 km
About 25 km of the route runs through the Tomaszów County.
Route: Leonów – Borki – Nagórzyckie Grottos – Tomaszów
Mazowiecki (“Blue Springs” reserve) – Smardzewice – Tresta
– Karolinów – Sulejów Podklasztorze – Włodzimierzów – Przygłów – Barkowice – Barkowice Mokre – Lubiaszów (reserve) –
Bronisławów – Leonów
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Blue trail

also known as the "Szlak im. Ignacego"
Mościckiego (Ignacy Mościcki Trail)
Length: about 21.5 km
Route: Spała (Spała Forest) – Ciebłowice Duże – Jeleń – Wąwał
– Smardzewice – Biała Góra – Tomaszów Mazowiecki („Blue

Springs”)
Most of the route runs through the forests and meadows of the
Nadpilicka Forest. On the way we pass e.g. the St. Anna monastery, the "Biała Góra" glass sand mine and the Pilica River OpenAir Museum.

Black trail

also known as the "Szlak cudownych obrazów"
(Trail of Miraculous Paintings)

Length 44.5 km
Including 35.5 km through the Tomaszów County.
Route: Smardzewice – Wąwał – Ciebłowice Małe – Spała – Królowa Wola – Glina – Inowłódz – Fryszerka – Studzianna
It leads along the former pilgrimage routes of the Franciscan
Monastery in Smardzewice, through Inowłódz and the Church
of St. Giles to the Sanctuary in Studzianna-Poświętne.
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Walking and cycling route

Jana Pawła II St – Nagórzycka St
Length: 5.1 km
Rolna St. – Jana Pawła II on the right side (Zesłańców Sybiru
roundabout) – after the roundabout, on the left side of the
street to Nagórzyckie Grottos
The route leads to Nagórzyckie Grottoes.

Łódzki Szlak Konny
(Łódź Horse Trail)
Length: ok. 2000 km
The longest horse riding trail in Europe. The trail has been
divided into two loops: outer and inner one, and these were
divided into sections. In the Pilica Valley in Tomaszów County, there are three sections of the Horse Trail.
Outer loop, section 16
Swolszewice Małe – Józefów Stary
Outer loop, section 13
Zakościele – Swolszewice Małe
Outer loop, section 15
Bogusławice – Swolszewice Małe
www.wsiodle.lodzkie.pl

www.dolinarzekipilicy.pl
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Tomaszów Mazowiecki
County

Tomaszów Mazowiecki
Commune

City of Tomaszów
Mazowiecki

Inowłódz Commune

Rzeczyca Commune

