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BOROWE (Małkinia) - BROK 

Szlak kajakowy rzeką Bug
Bug River Kayak Trail
Байдарачная сцежка па рацэ Буг
Каякінговий маршрут річкою Буг

https://www.bugunitesus.eu/pl/szlaki-kajakowe/szlak-bugiem/#

więcej informacji o szlaku na stronie www:
more information about the trail at the address:
падрабязней пра сцежку –на сайце:
більше інформації про маршрут на веб-сайті:

granica państwa, województwa
state border, voivodeship border
дзяржаўная і ваяводская мяжа
державний кордон, воєводський кордон

granica powiatu, granica miasta/gminy
poviat border, town/commune border
павятоваямяжа, мяжагорада / гміны
кордон повіту, межа міста / гміни

849

17
droga krajowa, wojewódzka
trunk road, voivodeship road
нацыянальная дарога, правінцыйная дарога
дорога крайова, воєводська 

droga asfaltowa, przystanek autobusowy, most
asphalt road, bus stop, bridge
асфальтаваная дарога, аўтобусны прыпынак, мост
асфальтова дорога, автобусна зупинка, міст

дорога з твердим покриттям, інша дорога, стежка

droga utwardzona, inna droga, ścieżka, 
hard-surfaced road, other road, path,
асфальтаваная дарога, іншая дарога, сцяжынка,

linia kolejowa, stacja, bocznica
railway line, railway station, railway siding
чыгуначная галіна, вакзал, раз'езд
залізнична лінія, станція, тупики

szlaki rowerowe
bicycle trails
роварныя дарожкі
велосипедні маршрути

szlak kajakowy, kilometraż szlaku
kayaking trail, kilometraż szlaku
сцежка каноэ, працягласць сцежкі
каякінгові маршрути, kilometraż szlaku

12,2 km 12,2 km 12,2 km 

szlaki piesze
foot trails
паходныя сцежкі
піші маршрути

pomnik przyrody ożywionej / nieożywionej
animate/inanimate nature monument
адушаўлёны / неадушаўлёны помнік прыроды
пам'ятник живої / неживої природи

leśniczówka, park zabytkowy
forester's house, historic park
хатка лесніка, гістарычны парк
Лісничівка, історичний парк

cmentarz katolicki, żydowski, synagoga
Catholic cemetery, Jewish cemetery, synagogue
каталіцкія і яўрэйскія могілкі, сінагога
католицьке, єврейське кладовище, синагога

kościół, cerkiew, kaplica, krzyż
church, Orthodox church, chapel, cross
царква, праваслаўная царква, капліца, крыж
костел, церква, каплиця, хрест

zabytkowy kościół, cerkiew, kaplica, krzyż
historic church, Orthodox church, chapel, cross
гістарычная царква, царква, капліца, крыж
костел-пам’ятка, церква, каплиця, хрест

agroturystyka, camping
agritourism farm, camping site
агратурызм, кемпінг
агротуризм, кемпінг

Hotel, pensjonat
hotel, guesthouse
гасцініца, гасцявая хата
Готель, пансіонат

pomnik, bunkier, ruiny
monument, bunker, ruins
помнік, бункер, руіны
пам'ятник, б ункер, руїни

stadion, boisko sportowe
stadium, sports field
стадыён, спарыўная пляцоўка
стадіон, спортивний майданчик

kąpielisko, parking
swimming pool, car park
басейн, паркоўка
зона для купання, парковка

stacja paliw, przeprawa promowa
petrol station, ferry crossing
АЗС, паромная пераправа
АЗС, поромна переправа

informacja turystyczna, poczta
tourist information centre, post office
турыстычная інфармацыя, пошта
туристична інформація, пошта

pałac lub dwór, ośrodek jeździecki
palace or manor, horse-riding centre
палац і двор, конна-спартыўны комплекс
палац або двір, кінний центр

policja, restauracja
police station, restaurant

паліцыя, рэстаран
поліція, рестора

muzeum, izba regionalna
museum, regional chamber
музей, абласная палата
музей, регіональна ізба

szpital, ośrodek zdrowia
hospital, health centre

шпіталь, паліклініка
лікарня, медичний центр

ratusz, zabytkowa wieża, inny zabytek
town hall, historic tower, other monument
ратуша, гістарычная вежа, іншы помнік
ратуша, історична вежа, інший пам'ятник

punkt widokowy, wieża widokowa
vantage point, observation tower
назіральная пляцоўка, назіральная вежа
оглядовий майданчик, оглядова вежа

miejsce odpoczynku, miejsce wodowania kajaków
resting area, kayak launching spot
месца адпачынку, месца для спуску байдарак
місце відпочинку, місце спуску каяків

SG

przystań Straży Granicznej, wypożyczalnia kajaków
Border Guard harbor, kayak rental
памежны порт, пракат байдарак
пристань Прикордонної Служби, прокат каяків

skansen, schronisko młodzieżowe, atrakcja turystyczna
open-air museum, youth hostel, tourist attraction

скансен, молодіжний хостел, туристична принада

музей пад адкрытым небам, моладзевы інтэрнат, 
турыстычная атракцыя

Legenda   
 Легенда   Legend  Легенда   

las, park
forest, park
лес, парк
ліс, парк

DROHICZYN
Dorohusk

miasto, wieś
town, village
горад, вёска
місто, село

rezerwat przyrody
biosphere reserve
запаведнік
природний заповідник

park krajobrazowy
landscape park
ландшафтны парк
ландшафтний парк

teren zabudowany, przemysłowy
built-up, industrial area
забудаваная, вытворчая зона
забудована, промислова територія

SOOS
PLH

PLB
OSOP

obszary chronione NATURA 2000
NATURA 2000 protected areas
NATURA 2000 падахоўныя тэрыторыі
заповідні зони НАТУРА 2000

jezioro, izobaty, głębokość jeziora, szuwary
lake, depth contours, lake depth, reed bed
возера, ізабаты, глыбіня возера, плаўні
озеро, ізобати, глибина озера, плавні 

bagno, źródło, zamknięcie szlaku wodnego
swamp, spring, waterway closure
балота, крыніца, перакрыцце водных шляхоў
болото, джерело, закриття водного шляху

rzeka, potok, strumień, śluza, jaz
river, brook, stream, sluice, weir
рака, ручай, струмень, шлюз, плаціна
річка, потік, струмок, шлюз, гребля

obszar chronionego krajobrazu
nature park 
нацыянальны парк 
охоронювана Ландшафтна Зона



BROK:
• Cmentarz Żydowski założony w XIX wieku 
• kurhan grzebalny z XVII wieku, w którym 

pochowano ofiary epidemii dżumy
• kapliczka św. Magdaleny, wg legendy w pustelni 

w Broku miały kryć się ogromne skarby 

NADRZECZE, ul. Brzostowa 5, 07-306 Brok, 
+48 692 483 779, www.nadrzecze.pl, 
kajaki@nadrzecze.pl
NADBUŻAŃSKI OŚRODEK EDUKACJI, Szosowa 17, 
07-306 Brok, +48 517 424 422, 
www.osrodekwbroku.pl, noe@osrodekwbroku.pl

NADRZECZE, ul. Brzostowa 5, 07-306 Brok, 
+48 692 483 779, www.nadrzecze.pl, 
kajaki@nadrzecze.pl
NADBUŻAŃSKI OŚRODEK EDUKACJI, Szosowa 17, 
07-306 Brok, +48 517 424 422, 
www.osrodekwbroku.pl, noe@osrodekwbroku.pl

SZLAK KAJAKOWY   /  KAYAKING TRAIL
 

BOROWE (MAŁKINIA) - BROK
Położenie / położenie / położenie / położenie:     PL, woj. mazowieckie
Długość odcinka / długość odcinka/ długość odcinka/ długość odcinka:   15,0   km
AMW, AMW, AMW, AMW:       - - - - 
Średni czas spływu / czas spływu / czas spływu / czas spływu:    3 h
Poziom trudności / poziom trudności / poziom trudności /  poziom trudności:  ZWA
Uciążliwość, uciążiwość / uciążliwość / uciążliwość:     U1

Malowniczość / malowniczość / malowniczość / malowniczość:    **

 Na miejsce wodowania dosta-
niemy się jadąc na południe z Małkini 
w kierunku Treblinki. 600 metrów za 
mostem na Bugu musimy skręcić w lewo 
i zjechać do starego portu. Etap na którym 
nic szczególnego raczej nas nie zadziwi, 
choć nasz Bug nadal jest wielką, 
zachwycającą rzeką. Tym razem będą 
nam towarzyszyły krajobrazy typowo 
nizinne z niewielką ilością lasów w zasięgu 
wzroku. 

 We can reach the launching place 
heading south from Małkinia towards 
Treblinka. 600 m beyond a bridge over 
the Bug, we have to turn left and go to the 
old port. Section along which nothing can 
really surprise us, despite the fact that 
the Bug remains a huge, stunning river. 
This time, we will be accompanied 
by typical lowland landscapes with scarce 
forests in sight. 

 Мы дабяромся да касмадрома, 
рухаючыся на поўдзень ад Малкіні ў бок 
Траблінкі. Праз 600 метраў пасля моста 
праз Буг нам трэба павярнуць налева 
і спусціцца да старога порта. Этап, 
на якім нас нічым асаблівым не здзівіць, 
хоць наш Буг па-ранейшаму застаецца 
вялікай, цудоўнай ракой. Гэтым разам 
нас будуць суправаджаць тыпова 
раўнінныя краявіды з невялікай 
колькасцю лясоў.

 Ми дістанемося до місця спуску 
на воду їдучи на південь від Малкіні 
в напрямку Треблінкі. 600 м. після мосту 
через Буг ми повинні повернути ліворуч 
і спуститися до старого порту. 
Етап, на якому нас нічого особливого не 
здивує, хоча наш Буг все ще є великою, 
чудовою річкою. Цього разу нас 
супроводжуватимуть типово низинні 
ландшафти з невеликою кількістю лісів 
на виду.

INFORMACJA TURYSTYCZNA 
TOURIST INFORMATION
ТУРЫСТЫЧНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ТУРИСТІВ

BROK (БРОК):
• ЄВРЕЙСЬКЕ КЛАДОВИЩЕ, засноване в XIX ст. 
• похоронний курган XVII ст., в якому поховані 

жертви епідемії чуми
• каплиця св. Магдалини, згідно з легендою, 

в скиті в Броку повинні бути заховані величезні 
скарби

BROK (БРОК):
• Габрэйскія Могілкі, заснаваныя ў XIX ст.
• курган з XVII ст., дзе пахаваны ахвяры эпідэміі 

чумы.
• капліца св. Магдаліна, паводле легенды, 

велізарныя скарбы павінны былі быць схаваны 
ў пустэльніцтве ў Броку.

BROK :
• Jewish Cemetery, est. in the 19th c. 
• burial mound (17th c.) of the victims of the plague
• Chapel of St Magdalene; as the legend has it, 

great treasures were supposed to be hidden 
in the hermitage in Brok

 
Położenie / location / месцазнаходжанне  / розташування :    
Długość odcinka / section length/ даўжыня участка / довжина ділянки:   

1
AMW, ALS, АСП, АМП :       
Czas spływu / kayak trip time / час падарожжа / час сплаву:    

2
Poziom trudności  / difficulty level  / узровень складанасці  /  рівень складності : 
Uciążliwość / arduousness / цяжкасць / обтяжливість:    
Malowniczość / picturesqueness / маляўнічасць / мальовничість:   

SZLAK KAJAKOWY  /  KAYAK TRAIL  /  БАЙДАРАЧНАЯ ТРАСА  / КАЯКІНГОВИЙ МАРШРУТ 

ATRAKCJE TURYSTYCZNE  /  TOURIST ATTRACTIONS

АТРАКЦЫІ  /  ТУРИСТИЧНІ АТРАКЦІЇ
 

WYPOŻYCZALNIE  /  RENTALS
АРЭНДА  /  ПУНКТИ ПРОКАТУ

€

MIEJSCA NOCLEGOWE  / ACCOMMODATIONS
РАЗМЯШЧЭННЕ  /  МІСЦЯ РОЗМІЩЕННЯ

15,0 km

PRZEBIEG SZLAKU  /  TRAIL ROUTE  /  ДЗЕЯННЕ СЦЕЖКІ  /  ПРОБІГ МАРШРУТУ

Warszawa

Lublin

Brześć
Брэст 

Białystok

Lwów
Львів 

Rzeszów

fot. mieszkańcy nadbużańskich brzegów - perkozy i kaczki

inhabitants of the banks of the Bug – grebes and ducks

насельнікі берагоў ракі Буг - коўры і качкі

мешканці надбужанських берегів - пірникозові і качки
1  AMW - alternatywne miejsce wodowania /  alternative launching spot (ALS)  /  альтэрнатыўная стартавая пляцоўка (АСП)  /  альтернативне місце посадки (АМП)  
2  ZWA  - bardzo łatwy  /  very easy  /  вель мі проста  /  дуже легкий   


