
Trasa 4 Dla Hobbystów 

 
Warszawa – Kozienice (trasa 79, 87,3 km, ok. 1 godzina 35 min)  
 
Region Południowego Mazowsza stwarza amatorom pieszych wędrówek wiele wspaniałych okazji do 
kontaktu z różnorodną przyrodą.  
Rozległy kompleks leśny Puszczy Kozienickiej uważany jest przez wielu za jeden z najlepszych na Mazowszu 
obszarów do grzybobrania. To ulubione miejsce zarówno letniego, jak i jesiennego wypoczynku 
mieszkańców stolicy, bo z Warszawy jest tu naprawdę niedaleko. A lasy słyną obfitością grzybów, których 
występuje tu około 300 gatunków.  
W puszczy dominują bory sosnowe, wyróżniające się bogatym runem, na które składają się poduszki mchów 
i łany jagód oraz poziomek. Właśnie takie tereny są ulubionym miejscem występowania borowików, 
podgrzybków i maślaków. W zbiorowiskach jodłowo-dębowych, na piaszczystym podłożu często rosną kurki i 
rydze. Na polankach, pod brzózkami warto natomiast szukać koźlarza czerwonego.  
W słoneczny weekend grzechem byłoby nie ruszyć na grzyby. Chwyćmy więc za koszyki, załóżmy kalosze i 
rankiem ruszajmy po nasze leśne trofea. 
 

Obszar LGD obfituje również w liczne zbiorniki wodne, przy których chętnie wypoczywają okoliczni 
mieszkańcy oraz turyści. To również raj dla wędkarzy, gdyż znajdziemy tu całe mnóstwo ryb, które jakby 
tego było mało bardzo lubią „współpracować". Dzięki temu każdy ma szansę złapać wspaniały okaz.  
W związku z tym wieczorem przygotujmy sprzęt oraz zanęty i rano ruszajmy polować na wodne stwory. 
 
Jezioro Kozienickie to naturalny zbiornik wodny stanowiący starorzecze Wisły. To także wspaniałe łowisko. 
Znajdują się tu sandacze, szczupaki, okonie, płotki, uklejki, piękne leszcze, a także ( w niewielkich ilościach ) 
amury, karpie, liny, sumy .   
Regulamin połowu: Potrzebna i konieczna jest karta wędkarska. Reszta praw jes taka sama np: okresy 
ochronne ryb. 

 

Jezioro Mozolice - znajduje się pomiędzy miejscowościami Mozolice Duże, a Mozolice Małe w gminie 
Sieciechów. Akwen obfituje w różne gatunki ryb.Zdobyczą wędkarzy może stać się: lin, leszcz, krąp, karaś 
złocisty i srebrzysty, jaź, płoć, wzdręga, karp, okoń, szczupak, a także boleń oraz wszędobylskie ukleje. 
Nieliczną populację stanowi również sum i sandacz.  
Regulamin połowu: Potrzebna i konieczna jest karta wędkarska. Reszta praw jes taka sama np: okresy 
ochronne ryb. 

 

Jezioro Czaple - położone jest w malowniczej miejscowości Sieciechów. Akwen jest „rajem” dla wędkarzy. 
Bogaty rybostan reprezentuje wiele gatunków takich jak: karaś złocisty, karaś srebrzysty, lin, jaź, leszcz, krąp, 
płoć, wzdręga, karp sazan, karp królewski, sum wiślany, szczupak, sandacz, węgorz, boleń, okoń, czy ukleja. 
Można złowić tu ogromne okazy: 20 kilogramowe karpie, 2 kilogramowe liny oraz całkiem spore szczupaki. 
Opiekunem wody jest Koło Wędkarskie Nr 33 w Sieciechowie, które w 2011 roku przyjęło taką samą nazwę 
jak jezioro czyli Czaple. Związek całorocznie dba o wodę i obszar wokół zbiornika. Organizuje również liczne 
zawody wędkarskie. 
Regulamin połowu: Potrzebna i konieczna jest karta wędkarska. Reszta praw jes taka sama np: okresy 
ochronne ryb. 

 
Polski Związek Wędkarski - Koło nr 33 w Sieciechowie 
ul.  Bławatna 10 
26-922 Sieciechów 
Prezes koła – Piotr Kalbarczyk tel.: 511630100 
 
 


