
KRAINA DOLINY LIWCA

PRZYRODA
Walory turystyczne Powiatu Węgrowskiego to także 

piękno przyrody Doliny Liwca i Nadbużańskiego Parku 
Krajobrazowego. Na terenie Powiatu wyznaczono pięć 
rezerwatów przyrody, wykształconych na zalewowej do-
linie Bugu. Krajobrazową wizytówką regionu jest także 
Sowia Góra – morenowe wzgórze znajdujące się pomię-
dzy wioskami Jarnice i  Pierzchały, górujące nad pięk-
ną doliną Liwca. Badania archeologiczne potwierdziły 
istnienie u podnóża wzniesienia grodziska sprzed kilku 
tysięcy lat. 

REKREACJA
Atrakcją regionu są spływy kajakowe, które moż-

na rozpocząć w  Wyszkowie nad Liwcem przy moście 
lub dawnym młynie (spływ daje możliwość obejrzenia 
z zupełnie innej perspektywy Zamku w Liwie czy Pałacu 
w Starejwsi). Przez teren Powiatu Węgrowskiego prowa-
dzą też szlaki rowerowe: żółty „Doliną Liwca”, niebieski 
„Nadbużańki”, zielony „Rezerwat Moczydło” czy Szlak 
Bocianich Gniazd. Znakomitym  miejscem do wypoczyn-
ku jest Zalew w Węgrowie, na którym znajduje się ką-
pielisko z  wypożyczalną sprzętu wodnego, plaża i  plac 
zabaw dla dzieci.

W  Powiecie Węgrowskim istnieją: baza hotelowa 
i  noclegowa oraz gospodarstwa agroturystyczne o  któ-
rych informacje można znaleźć na stronie internetowej 
powiatu: www.powiatwegrowski.pl

PRZYJEDŹ – ZOBACZ – WYPOCZNIJ

POWIAT WĘGROWSKI ZAPRASZA

Starostwo Powiatowe w Węgrowie
ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów

www.powiatwegrowski.pl
promocja@powiatwegrowski.pl

tel. +48 25 792 26 17, +48 25 740 92 00

Sowia Góra Zakola Liwca

POWIAT 
WĘGROWSKI



Na wschodzie województwa mazowieckiego, w Obni-
żeniu Węgrowskim, w odległości około 80 km od Warsza-
wy rozciąga się piękna kraina - Powiat Węgrowski. 

Na obszarze prawie 122 tysięcy hektarów żyje oko-
ło 68 tysięcy mieszkańców. W jego skład wchodzi 9 gmin: 
Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, 
Stoczek, Węgrów i Wierzbno.

Dzięki licznym kompleksom leśnym i wodnym a tak-
że szlakom rowerowym docierającym do najważniejszych 
atrakcji turystycznych Powiatu, to wymarzone miejsce na 
aktywny wypoczynek. 

ZABYTKI
Stolicą powiatu jest Węgrów, miasto, które kusi tu-

rystów wieloma świetnie zachowanymi zabytkami. Mowa 
o  zdobiącej Rynek Mariacki barokowej Bazylice Mniej-
szej, w zakrystii której znajduje się słynne Lustro Twar-
dowskiego. Według legendy mag wywołał z jego pomocą 
ducha Barbary Radziwiłłówny, a  cesarz Napoleon zoba-
czył w nim przyszłą klęskę swojej armii w Rosji. Wnętrze 
kościoła zdobią unikalne freski Michała Anioła Palloniego. 
Na rynku znajduje się również tzw. Dom Gdański, w którym 
od XVIII w. (a może nawet wcześniej) miała funkcjonować 
faktoria handlowa kupców z  Gdańska, kontrolujących 
handel zbożem i bydłem. Obecnie budynek jest siedzibą 

biblioteki miejskiej z  izbą regionalną, w  której znajdują 
się zbiory sztuki ludowej. Na uwagę zasługuje Zespół 
poreformacki przy ul. Kościuszki z kościołem pw. św. 
Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy. Znajdują się 
w  nim liczne dzieła sztuki m.in. freski Michała Anioła 
Palloniego, wybitne przedstawienie w  ołtarzu głównym 
sceny ukrzyżowania dłuta Andreasa Schlutera, a  także 
unikatowe podziemia z wyjątkowo zachowanymi zmumi-
fikowanymi ciałami możnych i arystokracji z XVIII i XIX w. 
W  północnej części miasta odnajdziemy modrzewiowy 
Kościół protestancki wybudowany około 1840 r. w  stylu 
klasycystycznym dla reaktywowanej parafii luterańskiej 
w Węgrowie. Zastąpił on stary drewniany kościół ewange-
licki z XVII wieku (jak głosi legenda wybudowany w ciągu 
jednej nocy).

Rzesze turystów corocznie przyciąga Muzeum Zbro-
jownia na Zamku w Liwie z bogatymi zbiorami i historią 
o  Żółtej Damie, nawiedzającej nocą zamkowe mury. Na 
zamku odbywają się liczne wydarzenia kulturalne (kon-
certy, wystawy, imprezy plenerowe) o zasięgu ogólnopol-
skim i międzynarodowym. 

Dyrektor Łazienek Królewskich w  Warszawie, pro-
fesor Marek Kwiatkowski wspólnie z małżonką stworzył 
Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Siedleckie-
go w Suchej. Turyści mogą tu zobaczyć odrestaurowane 
wnętrza  dworskie i kilkanaście innych obiektów architek-
tury drewnianej z przełomu XVIII i XIX w.

Zwiedzając Powiat Węgrowski warto zobaczyć także 
późnobarokowy modrzewiowy dwór w Paplinie, którego 
fasadę zdobi falisty szczyt charakterystyczny dla baroko-
wych dworów ziemiańskich z poł. XVIII wieku. We dworze 
przebywał m.in. przyszły król Stanisław August Ponia-
towski.

Zębata biała wieża i smukłe wieżyczki górujące nad 
kompleksem parkowym to znak rozpoznawczy Pałacu 
Radziwiłłów w Starejwsi. Radziwiłłowie w pocz. XVII  w. 
postawili okazały pałac z wieżą zegarową, który książę 
B.  Radziwiłł rozbudował i  upiększył. W  1650 r. gościł 
w nim króla Jana Kazimierza. Neogotycki pałac przebu-
dowany z barokowego około 1840 roku stanowi obecnie 
własność Narodowego Banku Polskiego.

W  1904 roku wybudowany został przez Ignacego 
Jana Paderewskiego dla żony Heleny pałac w  Julinie, 
z  charakterystyczną wieżą zwieńczoną stożkowym heł-
mem. Obecnie otacza go z zatartym układem alei park 
krajobrazowy.

Na terenie gminy Łochów znajduje się Pałac 
w Łochowie. Pierwszy drewniany dwór  zbudowany był 
w poł. XVIII wieku. Następnie na jego miejscu powstał 
murowany dwór klasycystyczny. Na dzisiejszy jego wy-
gląd ogromny wpływ miały trendy kilku epok. Obecnie 
mieści się tu hotel, który stał się swoistą wizytówką 
regionu.
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