










































































37 km

39 km

41 km

Kania Polska. W okresie międzywojennym 

miejscowość nosiła nazwę Kania Niemiecka. Mieszkali 

tutaj m.in. dawni osadnicy niemieccy. 

Ich pochówki odbywały się na cmentarzu 

ewangelickim w Kani Nowej. 

W korycie rzeki – trzy wyspy, miejsce atrakcyjne i 

popularne nie tylko wśród wodniaków. 

Wpływamy na Zalew Zegrzyński. To drugi co do 

wielkości zbiornik wodny na Mazowszu (większy jest 

tylko Zalew Włocławski). Powstałe w 1963 roku 

rozległe Jezioro Zegrzyńskie jest dla mieszkańców 

Warszawy, Mazowsza i turystów akwenem 

rekreacyjno-turystycznym i miejscem weekendowego

wypoczynku. Jezioro składa się ze spokojnej części 

między Dębem a mostem drogowym w Zegrzu, 

najruchliwszego rozlewiska między Zegrzem na 

zachodzie a Rynią na wschodzie, oraz najbardziej 

malowniczego węższego fragmentu w stronę wideł 

Narwi i Bugu. Od wiosny do jesieni tętni życiem. 

Latem przyjeżdżają tu amatorzy aktywnego

wypoczynku nad wodą, pełno też plażowiczów. 

Można uprawiać różne sporty wodne, sprzyjające 

wiatry przyciągają żeglarzy, a rozległe rozlewisko 

miłośników morówek i skuterów wodnych. Warto 

obejrzeć: zaporę i fort w Dębem, wypoczynkową 

Jachrankę, w Zegrzu ośrodki żeglarskie i przystań oraz 

pałacyk myśliwski, kościół w Nieporęcie, park i pałacyk 

w Jadwisinie, ruiny Stanicy PTTK i rezerwat „Wąwóz 

Szaniawskiego” w Zegrzynku oraz Serock

Serock, plaża miejska - koniec trasy

BUG
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