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Warka to jedno z najstarszych miast w Polsce 

Istnienie Warki jako miasta potwierdza 
dokument księcia czerskiego Trojdena I z 1321 r. 

„Kiedyż to nasza Warszawa 
będzie tak wielką, jak Warka?” 

- to właśnie takimi słowami 
przed wiekami zachwycała się Warką 

księżna warszawska.

Warka leży w południowej części woj. mazowieckiego, w powiecie grójeckim, nad rzeką Pili-
cą, 55 km od Warszawy. Nazwa „Warka” wywodzi się od słowa „warować”, czyli funkcji obronno-
-warownej, którą mógł spełniać wczesnośredniowieczny gród na szczycie skarpy nad Pilicą, lub od 
słowa „warzyć” (piwo), ponieważ piwowarstwo było jednym z najpopularniejszych i  najwcześniej 
udokumentowanych zajęć miejscowej ludności. „Warka” w  fachowym słowniku piwowarskim, to 
jednostka miary oznaczająca porcję piwa uzyskaną podczas jednego warzenia. W 1478  r. książę 
mazowiecki Bolesław V wydał przywilej nadający wyłączność dostaw wareckiego piwa na dwór 
książęcy i sprzedaż w ratuszu warszawskim. Obecny browar w Warce jest drugim co do wielkości 
browarem w Grupie Żywiec i piątym wśród browarów w kraju.
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7 WIEKÓW HISTORII

Warka to małe miasto z  wielką historią. Pod Warką 7  kwietnia 1656  r. rozegrała się jedyna 
wygrana przez Polaków na otwartym polu bitwa potopu szwedzkiego, w której to wojska Stefana 
Czarnieckiego rozbiły najeźdźcę (www.oCzarnieckim.pl). Wielką dumą dla miasta jest postać Kazi-
mierza Pułaskiego, generała zasłużonego zarówno dla Polski, jak i Stanów Zjednoczonych. To wła-
śnie temu bohaterowi poświęcone jest zrewitalizowane kilka lat temu Muzeum im. K. Pułaskiego 
(www.MuzeumPulaski.pl). Innym narodowym bohaterem związanym z Warką jest Piotr Wysocki, dzia-
łacz niepodległościowy i inicjator powstania listopadowego (www.oWysockim.pl). Pod Warką w cza-
sie powstania styczniowego walczył oddział płk. Władysława Kononowicza (www.oKononowiczu.pl), 
a w czasie II wojny światowej polskie wojska toczyły zacięte boje na przyczółku warecko-magnu-
szewskim.

PIWO… I JABŁKA

Warka, mimo iż słynie z piwa, jest jednak 
gminą, której gospodarka obraca się przede 
wszystkim wokół jabłka, a  owoce z  lokalnych 
sadów goszczą na stołach całego świata. Jabł-
ka pochodzące z „największego sadu Europy”, 
którym jest właśnie zagłębie warecko-grójec-
kie, zarejestrowane są jako produkt regionalny 
w systemie Chronione Oznaczenie Geografi czne 
(„jabłko grójeckie”). W działalności przemysło-
wej gminy przeważa przetwórstwo owocowe, 
którego bazę stanowią okoliczne uprawy nie 
tylko jabłek, ale również wiśni i truskawek.
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RAJ DLA TURYSTÓW

Oprócz licznych atrakcji historycznych i  „lokalnych smakołyków” (jabłka, piwo, cydr) Warka 
słynie również z walorów przyrodniczych. Bardzo znane są spływy kajakowe niezwykle malowni-
czą rzeką Pilicą. Dla lubiących wędrówki piesze, rowerowe czy  grzybobranie istnym rajem będą 
lasy dawnej Puszczy Stromeckiej. Ten sielankowy klimat docenili podczas 
turnieju piłkarskiego EURO 2012 Chorwaci, którzy jako centrum pobyto-
we wybrali właśnie Warkę i  Hotel Sielanka nad Pilicą. Najnowszą formą 
turystyki promowaną w  Warce są questy, z  których każdy – wędrując 
po mieście – może poznać niezwykle bogatą historię i  liczne legendy 
(www.wareckiquesting.pl). Zapraszamy również turystów na Warecki Szlak 
Jabłkowy (www.Jablkowa.Warka.pl).

Warka to miasto perspektyw. 
Dobra lokalizacja i ciągły rozwój wpływają na atrakcyjność miasteczka 

zarówno dla mieszkańców, turystów, jak i inwestorów.
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CO WARTO ZOBACZYĆ W WARCE?

Warecki rynek (pl. St. Czarnieckiego)

Tutaj odbywały się targi i  jarmarki, uroczystości 
o charakterze patriotycznym, kulturalnym i sportowym. 
W 1956 r., podczas obchodów 300. rocznicy bitwy pod 
Warką, rynkowi nadano nazwę: Plac Stefana Czarniec-
kiego. Na początku XXI w. centrum miasta poddano 
gruntownej rewitalizacji. Wtedy właśnie odkryto zabyt-
kową studnię.

• Ratusz. Symbolem tradycji samorządowych jest 
ratusz. W  1742  r. był drewniany i  stał na środ-
ku rynku. Obecny –  usytuowany w  południowej 
pierzei placu –  zbudowano w  I  ćwierci XIX w. 
Obiekt poważnie zniszczono w  okresie II wojny 
światowej. Kompleksową modernizację przeszedł 
w latach 2007-2008, kiedy to na tyłach budynku, 
na stromej skarpie, dostawiono nową część ma-
gistratu. We frontowej ścianie ratusza znajdują 
się tablice pamiątkowe, poświęcone ważnym dla 
Warki wydarzeniom historycznym.

• Pomnik Stefana Czarnieckiego. Konny pomnik 
kasztelana kijowskiego (wg projektu Tomasza 
Górnickiego) upamiętnia odniesione przez niego 
7 kwietnia 1656 r. zwycięstwo nad Szwedami pod 
Warką. Wybudowany został z  inicjatywy społecz-
nej i odsłonięty wiosną 2013 r. Stefan Czarniecki 
to jeden z najwybitniejszych polskich dowódców 
wojskowych XVII w., w czasie potopu szwedzkiego 
zyskał sławę jako mistrz tzw. wojny szarpanej.

• Siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej. W  tym 
miejscu, przy ul. Farnej, stał kościół Dominikanów. 
Świątynia popadła w  ruinę i  została rozebrana 
w 1859 r. Dziś znajduje się tu remiza zasłużonej, 
ponad 110-letniej OSP.

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego i park w Winiarach (ul. Pułaskiego 24)

Pałac, będący siedzibą muzeum, uosabia szlacheckie i ziemiańskie tradycje dzielnicy Winiary, 
stanowiącej kiedyś osobną wieś. Architektoniczny kształt nadano mu podczas remontu w latach 60. 
XX w., ostatnio przeszedł gruntowną rewitalizację. Muzeum kultywuje pamięć i chroni materialne 
dziedzictwo po starościcu wareckim Kazimierzu Pułaskim (1745-1779), który do historii przeszedł 
jako bohater Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Zasłynął jako brawurowy dowódca 
konfederacji barskiej. W związku z podejrzeniem o udział w porwaniu króla musiał uciekać z kraju. 
Los zaprowadził go do Ameryki, gdzie zginął w 1779  r. jako generał i bohater wojny o niepodle-
głość USA. W parku na Winiarach, obok muzeum, w 1979  r. odsłonięto pomnik Kazimierza Puła-
skiego (wg projektu Kazimierza Danilewicza). Muzeum kształtuje w  społeczeństwie postawy pa-
triotyczne i regionalne. W 2015 r. otwarto stałą multimedialną wystawę poświęconą dziejom miasta 
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zatytułowaną „Warka – miasto dotknięte historią”. Pałac otacza park krajobrazowy o powierzchni 
15 ha. Założony w XVIII w., przekształcany w XIX i XX w., po ostatniej rewitalizacji stanowi idealne 
miejsce do odpoczynku i lirycznych spacerów.

Kościół farny pw. św. Mikołaja Biskupa 
(ul. Farna 10)

Parafi ę w Warce erygowano w XII-XIII w. Drewnia-
na świątynia została konsekrowana w 1501 r. Murowa-
ny kościół, którego budowę rozpoczęto w 1603 r., ucier-
piał w  czasie pożarów i  wojen w  XVII w. Gruntownie 
odnawiano go w 1836 r., w pierwszej dekadzie XX w. 
i po II wojnie światowej. Wewnątrz fary zachowały się 
ciekawe późnorenesansowe ołtarze oraz kilka zabytko-
wych obrazów i  rzeźb. W  I dekadzie XX w. wiele prac 
malarsko-rzeźbiarskich wykonał artysta Jan Wojtasiak.

Kościół pofranciszkański 
z zabudowaniami klasztornymi 
– parafi a pw. Matki Bożej Szkaplerznej 
(ul. Franciszkańska 22)

Kościół i  klasztor zostały wybudowane w  latach 
1652-1746. W  latach 20. XVIII stulecia w  konwencie 
pracował o. Rafał Chyliński, którego w 1991 r. ogłoszo-
no błogosławionym. Franciszkanie aktywnie uczestni-
czyli w życiu społecznym miasta. Po powstaniu stycz-
niowym władze carskie usunęły Franciszkanów z Warki. 
W budynku klasztornym w II poł. XVIII w. odbywały się 
posiedzenia sądów ziemskich czerskich oraz komisji 
cywilno-wojskowej ziemi czerskiej, zaś po 1864 r. sta-
cjonowało wojsko rosyjskie, mieściła się szkoła i  ple-
bania. W kryptach kościoła znajdują się prochy książąt 
mazowieckich przeniesione w 1859 r. z nieistniejącego 
już kościoła dominikańskiego. W 2018 roku odbyła się 
koronacja cudownego obrazu Matki Bożej Szkaplerznej.
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Kopiec Powstańców Styczniowych 1863 r. 
(ul. Nowy Zjazd, przy Miejskim Targowisku)

Kopiec usypano 3 października 1926 r. w domniemanym miejscu egzekucji bohaterów powsta-
nia styczniowego: podpułkownika Władysława Kononowicza i jego adiutantów – Feliksa Łabędzkiego 
i Edmunda Nałęcz Sadowskiego. Podpułkownik Kononowicz, niepokorny dowódca, w pierwszej poło-
wie 1863 r. z powodzeniem walczył na terenie dawnej ziemi czerskiej. Został przez Rosjan rozstrze-
lany 4 czerwca 1863 r. w Warce.

Pomnik poświęcony bohaterskim 
lotnikom 1 PLM „Warszawa” 
(skwer przy rondzie Braci Lubertów)

Pomnik odsłonięty w  1969  r. upamiętnia 
chrzest bojowy 1. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego 
„Warszawa”, który odbył się w  okolicach Warki 
23 sierpnia 1944 r. W okresie powojennym mia-
sto nad Pilicą ściśle współpracowało z pułkiem, 
który stacjonował w  Mińsku Mazowieckim. 
W 2014  r. popularny „samolot” odrestaurowano 
i przeniesiono w nowe miejsce – tuż przy szkole 
noszącej imię 1 PLM „Warszawa”.

Dworek mieszczański 
(ul. Długa 3)

Dworek został wybudowa-
ny w  I  poł. XIX w. i  jest jednym 
z  przykładów architektury ma-
łomiasteczkowej tego okresu. 
Jako jeden z niewielu budynków 
ocalał podczas II wojny świato-
wej. Obecnie jest siedzibą Gmin-
nej Instytucji Kultury pod nazwą 
„Dworek na Długiej”.

Pomnik Piotra Wysockiego 
(plac za Dworkiem na Długiej, ul. Długa 3)

Piotr Wysocki był polskim ofi cerem i wielkim pa-
triotą, bohaterem Nocy Listopadowej. Pamięć o  nim 
w  Warce jest ciągle obecna. Jego imię noszą: ulica, 
osiedle mieszkaniowe i dwie szkoły, organizacja spo-
łeczna Klub Żołnierzy Rezerwy. Nieopodal dworku przy 
ul. Długiej znajduje się jego pomnik (wg projektu An-
drzeja Bernera). Monument odsłonięto 29  listopada 
2007  r., w  177. rocznicę powstania listopadowego 
i  150. rocznicę powrotu Wysockiego z  zesłania. Tutaj 
odbywają się obchody rocznicy wybuchu powstania 
listopadowego.
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Pomnik „Bohaterskim 
lotnikom polskim 
walczącym na frontach 
w II wojnie światowej” 
(róg ul. Warszawskiej 
i ul. Polnej)

W latach 1979-1981 wznie-
siono monument wg projektu 
R.  Gruszczyńskiego. Ze względu 
na oryginalny kształt nazywany 
jest widelcem.

Park Saski i pomnik 
upamiętniający zabitych 
przez hitlerowców 
mieszkańców Warki 
(na wysokości 
ul. Franciszkańskiej 22)

Zlokalizowany naprzeciwko 
zespołu pofranciszkańskiego park 
Saski, wg tradycji, jest miejscem, 
gdzie w  latach 20. XIX w. znaj-
dował się plac musztry polskich 
artylerzystów (tzw. rakietników). 
25  lipca 1948  r. odsłonięto tutaj 
obelisk poświęcony 12 osobom 
zamordowanym w Warce w dniu 
25  lipca 1943  r. oraz mieszkań-
com, którzy w  czasie wojny zgi-
nęli w różnych miejscach Polski.

Tablica upamiętniająca dom Piotra Wysockiego 
(róg ul. Wójtowskiej i ul. Słowackiego)

Tablica znajduje się w miejscu, gdzie Wysocki spędził ostatnie lata życia. Piotr Wysocki, urodzo-
ny w 1797 r. w Winiarach, 29 listopada 1830 r. zainicjował powstanie listopadowe. W czasie walk 
dostał się do niewoli, a następnie został zesłany na Syberię. W 1857 r. powrócił do Warki. Społe-
czeństwo podarowało mu dom wraz z gospodarstwem na tzw. Wójtostwie. Tutaj mieszkał do śmierci 
w 1875  r. Dom spłonął w 1894  r. „wraz ze wszystkimi pozostałymi po Wysockim meblami i  pa-
miątkami”. Odbudowany budynek uległ zniszczeniu w czasie II wojny światowej. W miejscu, gdzie 
mieszkał bohater Nocy Listopadowej, w 1970 r. odsłonięto tablicę pamiątkową.

Ohel cadyka Izraela Icchaka Kalisza (wzgórze przy ul. Baczyńskiego)

Cadyk Izrael Icchak Kalisz (1779-1848) osiedlił się w Warce w 1827 r., zapoczątkowując miej-
scową chasydzką dynastię. Jego grób przetrwał do II wojny światowej, kiedy to hitlerowcy dokonali 
likwidacji społeczności żydowskiej, niszcząc również cmentarz (kirkut). W  miejscu grobu cadyka 
Kalisza przedstawiciele gminy żydowskiej wybudowali nowy, murowany ohel.
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Obelisk „Wrzesień 1939” (ul. Polna)

Obelisk upamiętniający wojnę obronną 1939 r. odsłonięto 3 września 1989 r. Powstał z inicjaty-
wy Klubu Ofi cerów Rezerwy im. Piotra Wysockiego (obecnie Klub Żołnierzy Rezerwy).

Stary Cmentarz Parafi alny (róg ul. Cmentarnej i ul. Polnej)

• Grób Piotra Wysockiego – zmarł 6 stycznia 1875 r. w Warce. Jego grób stał się symbolem 
idei niepodległościowej. Został odrestaurowany w latach 1956-1957, w wyniku ogólnopolskiej 
akcji społecznej. Na grobie wyryto życiowe motto Wysockiego: „Wszystko dla Ojczyzny – nic dla 
mnie”.

• Grób ks. Marcelego Ciemniewskiego – ks. Marceli Ciemniewski w 1897 r. został probosz-
czem w parafi i pw. św. Mikołaja Biskupa w Warce. Założył wiele instytucji parafi alnych, prze-
prowadził gruntowny remont kościoła farnego. Napisał pierwszą monografi ę o Warce, wydawał 
lokalną gazetę „Gawędy Wieczorne”, współpracował z „Przeglądem Katolickim”. Zmarł 28 mar-
ca 1927 r. w Warce i został pochowany na miejscowym cmentarzu. Jego grób niedawno odno-
wiono dzięki akcji społecznej.

• Grób Józefa Manczarskiego – Józef Manczarski (1844-1926), uczestnik powstania stycznio-
wego, był żołnierzem Władysława Kononowicza. W trakcie śledztwa – pomimo tortur – nikogo 
nie wydał. Dzięki jego bohaterstwu wielu warczan ocaliło swe życie i uniknęło wywiezienia na 
Sybir. Po 1918 r. wolna Polska przyznała mu rentę i mundur powstańczy. Do końca życia był 
społecznikiem. Pochowany został na cmentarzu parafi alnym w Warce. Jego pogrzeb stał się 
manifestacją patriotyczną. W 1960 r. na mogile Józefa Manczarskiego społeczeństwo wystawiło 
pomnik.

Most kolejowy na Pilicy

Warecki most kolejowy na Pilicy zbudowano w 1934 r. jako element połączenia kolejowego bie-
gnącego z Warszawy przez Warkę do Radomia. Most ma długość ok. 200 metrów i stanowi malowni-
czy element krajobrazu. Przyciąga miłośników fotografi i i fi lmowców. Obecnie trwa przebudowa linii 
kolejowej. W ramach tej przebudowy powstaną dwa nowe mosty (2 tory kolejowe), które mają swoim 
wyglądem nawiązywać do mostu z 1934 roku.

Zapraszamy do Warki!



�   Części 
zamienne 
oraz serwis 
ciągników 
oraz maszyn

Stara Warka 122 • 05-660 Warka  � 609 979 661
www.landi-tech.pl

�   Sprzedaż ciągników 
oraz maszyn 
sadowniczych

BANK SPÓŁDZIELCZY W WARCE
ul. Warszawska 5, 05-660 Warka

tel. 48 667 23 11, tel./fax 48 667 23 10

� Rachunki bankowe
� Bankowość mobilna
� Depozyty i lokaty

� Kredyty mieszkaniowe i gotówkowe        
� Kredyty dla firm i rolników
� Leasing

Gwarantujemy najwyższą jakość usług!

W swojej ofercie posiadamy 
szeroki zakres 

produktów finansowych 
skierowanych do wszystkich Klientów

Filia  BS w Jasieńcu
ul. Czerska 4c, 05-604 Jasieniec

tel. 48 661 30 59

Punkt kasowy w Warce
ul. Puławska 4, 05-660 Warka

tel. 48 667 35 31

FIRMY I INSTYTUCJE

KLIENCI 
INDYWIDUALNI

GOSPODARSTWA
ROLNE

Twój Owoc Sp. z o.o. 
jest fi rmą związaną z polskim 
rynkiem sadowniczym od wielu lat, 
z bogatymi tradycjami 
i doświadczeniem w branży.

Dysponujemy wiedzą, 
przekazywaną z pokolenia na pokolenie, 
podążając za nowoczesnymi trendami 
i regularnie podnosząc swoje kwalifi kacje. 

W efekcie 
nasi Klienci otrzymują 
jabłka najwyższej jakości.

Wichradz 32A
05-660 Warka

tel. +48 48 332 27 63
www.twojowoc.pl

Biały Pałac Palczew
Palczew Parcela 19
05-660 Warka

Miejsce z dobrym klimatem

www.palacpalczew.pl
kontakt@palacpalczew.pl

O BIAŁYM PAŁACU
Biały Pałac w Palczewie to XIX-wieczny pałacyk otoczony starym parkiem o powierzchni 
5 hektarów. Ośrodek położony jest na skarpie doliny Pilicy w odległości około kilometra 
od rzeki i 12 km od centrum Białobrzegów. Całość otoczona jest sadami, z których słyną okolice 
Warki i Grójca. Biały Pałac dysponuje 15 pokojami i 36 miejscami noclegowymi w pokojach 
1-, 2-osobowych. Wszystkie pokoje wyposażone są w łazienki i TV. Na terenie ośrodka jest 
obszerny parking, a cały teren jest ogrodzony. Do dyspozycji gości jest gabinet odnowy 
biologicznej z sauną i jacuzzi.
OFERTA
Zapraszamy do organizacji wyjątkowych uroczystości :
• wykwintnych wesel
• szalonych urodzin i rocznic
• eleganckich chrzcin

• pierwszych komunii świętych
• spotkań rodzinnych
• wspaniałych zabaw dla najmłodszych

ZAPEWNIAMY
•  aromatyczną i pełną smaku kuchnię
•  pomoc i doradztwo przy organizacji 

uroczystości
• oprawę muzyczną i świetlną

•  organizację dodatkowych atrakcji 
– przejażdżki kucykiem, zabawy i gry 
zespołowe, ognisko z biesiadą grillową, 
spływy kajakowe, sesje zdjęciowe itp.

Parom Młodym oferujemy możliwość organizacji ślubu w plenerze 
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�   Sprzedaż ciągników 
oraz maszyn 
sadowniczych

BANK SPÓŁDZIELCZY W WARCE
ul. Warszawska 5, 05-660 Warka
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� Rachunki bankowe
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� Depozyty i lokaty

� Kredyty mieszkaniowe i gotówkowe        
� Kredyty dla firm i rolników
� Leasing

Gwarantujemy najwyższą jakość usług!

W swojej ofercie posiadamy 
szeroki zakres 

produktów finansowych 
skierowanych do wszystkich Klientów

Filia  BS w Jasieńcu
ul. Czerska 4c, 05-604 Jasieniec

tel. 48 661 30 59

Punkt kasowy w Warce
ul. Puławska 4, 05-660 Warka

tel. 48 667 35 31

FIRMY I INSTYTUCJE

KLIENCI 
INDYWIDUALNI

GOSPODARSTWA
ROLNE

Twój Owoc Sp. z o.o. 
jest fi rmą związaną z polskim 
rynkiem sadowniczym od wielu lat, 
z bogatymi tradycjami 
i doświadczeniem w branży.

Dysponujemy wiedzą, 
przekazywaną z pokolenia na pokolenie, 
podążając za nowoczesnymi trendami 
i regularnie podnosząc swoje kwalifi kacje. 

W efekcie 
nasi Klienci otrzymują 
jabłka najwyższej jakości.

Wichradz 32A
05-660 Warka

tel. +48 48 332 27 63
www.twojowoc.pl

Biały Pałac Palczew
Palczew Parcela 19
05-660 Warka

Miejsce z dobrym klimatem

www.palacpalczew.pl
kontakt@palacpalczew.pl

O BIAŁYM PAŁACU
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spływy kajakowe, sesje zdjęciowe itp.

Parom Młodym oferujemy możliwość organizacji ślubu w plenerze 
w przypałacowym parku.
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�   Części 
zamienne 
oraz serwis 
ciągników 
oraz maszyn

Stara Warka 122 • 05-660 Warka  � 609 979 661
www.landi-tech.pl

�   Sprzedaż ciągników 
oraz maszyn 
sadowniczych

BANK SPÓŁDZIELCZY W WARCE
ul. Warszawska 5, 05-660 Warka

tel. 48 667 23 11, tel./fax 48 667 23 10

� Rachunki bankowe
� Bankowość mobilna
� Depozyty i lokaty

� Kredyty mieszkaniowe i gotówkowe        
� Kredyty dla firm i rolników
� Leasing

Gwarantujemy najwyższą jakość usług!

W swojej ofercie posiadamy 
szeroki zakres 

produktów finansowych 
skierowanych do wszystkich Klientów

Filia  BS w Jasieńcu
ul. Czerska 4c, 05-604 Jasieniec

tel. 48 661 30 59

Punkt kasowy w Warce
ul. Puławska 4, 05-660 Warka

tel. 48 667 35 31

FIRMY I INSTYTUCJE

KLIENCI 
INDYWIDUALNI

GOSPODARSTWA
ROLNE

Twój Owoc Sp. z o.o. 
jest fi rmą związaną z polskim 
rynkiem sadowniczym od wielu lat, 
z bogatymi tradycjami 
i doświadczeniem w branży.

Dysponujemy wiedzą, 
przekazywaną z pokolenia na pokolenie, 
podążając za nowoczesnymi trendami 
i regularnie podnosząc swoje kwalifi kacje. 

W efekcie 
nasi Klienci otrzymują 
jabłka najwyższej jakości.

Wichradz 32A
05-660 Warka

tel. +48 48 332 27 63
www.twojowoc.pl

Biały Pałac Palczew
Palczew Parcela 19
05-660 Warka

Miejsce z dobrym klimatem

www.palacpalczew.pl
kontakt@palacpalczew.pl

O BIAŁYM PAŁACU
Biały Pałac w Palczewie to XIX-wieczny pałacyk otoczony starym parkiem o powierzchni 
5  hektarów. Ośrodek położony jest na skarpie doliny Pilicy w  odległości około kilometra 
od rzeki i 12 km od centrum Białobrzegów. Całość otoczona jest sadami, z których słyną okolice 
Warki i Grójca. Biały Pałac dysponuje 15 pokojami i 36 miejscami noclegowymi w pokojach 
1-, 2-osobowych. Wszystkie pokoje wyposażone są w łazienki i TV. Na terenie ośrodka jest 
obszerny parking, a cały teren jest ogrodzony. Do dyspozycji gości jest gabinet odnowy 
biologicznej z sauną i jacuzzi.
OFERTA
Zapraszamy do organizacji wyjątkowych uroczystości :
• wykwintnych wesel
• szalonych urodzin i rocznic
• eleganckich chrzcin

• pierwszych komunii świętych
• spotkań rodzinnych
• wspaniałych zabaw dla najmłodszych

ZAPEWNIAMY
•  aromatyczną i pełną smaku kuchnię
•  pomoc i doradztwo przy organizacji 

uroczystości
• oprawę muzyczną i świetlną

•  organizację dodatkowych atrakcji 
– przejażdżki kucykiem, zabawy i gry 
zespołowe, ognisko z biesiadą grillową, 
spływy kajakowe, sesje zdjęciowe itp.

Parom Młodym oferujemy możliwość organizacji ślubu w plenerze 
w przypałacowym parku.

tel. 48 667 14 71

Kompleksowe wyposażenie Twoich upraw
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