
SZLAK RZEKI OMULEW (od Wielbarka do ujścia do Narwi) 
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Proponowane wodowanie i start - mała przystań kajakowa na Sawicy ok. 200 m od ujścia do 
Omulwi. Most kolejowy, za nim na lewo ruiny budynku stacji ujęcia wody (puste zabudowania 
dawnej przepompowni wody), ujście rzeczki Czarki, zabudowania w lesie. Las sosnowy z prawej 
strony, a następnie z lewej zbliża się do rzeki. Prąd zwalnia. Odtąd oddalając się miejscami lasy 
stale towarzyszą rzece. Proste, regulowane odcinki rzeki. Brzegi suche i przystępne. Od ujścia 
rzeczki Czarki do jazu pod Sędrowem po obu stronach rzeki za obwałowaniami płyną kanały 
(rowy opaskowe). Łąki i leśne polany. Brzegi regulowane, wokół bezludzie- lasy i łąki. Prąd 
zwalnia. Na końcu prostego odcinka widać konstrukcję jazu (jaz pod Sędrowem). Proponowana 
przenoska raczej lewym brzegiem. Przy podniesionych zastawach możliwe przepłynięcie jazu 
( należy wcześniej – nim nurt przyśpieszy zdecydować którą bramą przepływamy).
Przed progiem kanał Omulew- Płodownica (może prowadzić wodę w obu kierunkach w zależności 
o ustawienia jazu) 
Z lewej za jazem ujście kanału. Na kanale mostek. Brzegi wysokie do 1m, łąki i lasy. Na prawo tuż 
za jazem dobre miejsce na biwak.

Betonowy most drogowy (w lewo do Sędrowa ok. 2 km), pod mostem zwężenie i przeszkody – 
spływać uważnie nurtem, środkiem koryta. Za mostem po prawej stronie znośne miejsce na biwak. 
300 metrów drogą na południe w lesie po prawej stronie ciekawa sosna o wielu zrośniętych pniach.

Ujście nieregulowanej rzeczki (Wałpusza). Dalej wygodne wyjście na brzeg, widoczne 
zabudowanie koloni wsi Kipary 

Niska drewniana kładka. Pale i kołki pozostałe po starym moście. – spływać ostrożnie środkiem 
koryta . (w prawo ok.3 km. wieś Zaręby) W razie przenoski uważać na głęboką wodę przy 
brzegach. 200m Na pd. – wsch. – widać zabudowania wsi. ( Michałowo). Rzeka ciągle meandruje. 
Lasy odsunęły się. W nieregularnym korycie pojawiają się mielizny na mniejszych łukach 
zakrętów. Na pd. – zach. widać biały budynek - zabudowania wsi Surowe (Obory). Łąki, meandry.
Z lewej las sosnowy na piaskowym wzgórku – wygodne miejsce biwakowe, dobre wyjście z wody. 
Poniżej na prawym brzegu trzciny i bagna. Z lewej na łuku dużego zakola wysoki, podmyty, 
piaszczysty brzeg, a na brzegu las sosnowy – miejsce na biwak, dobre wyjście z wody. Nieopodal 
samotne gospodarstwo.
Betonowy most drogowy – w lewo do wsi Surowe, w prawo do Krukowa. 150m poniżej mostu na 
prawym brzegu miejsce na biwak: polanka, łączka miedzy drzewami. Na prawo zabudowania wsi 
Krukowo. Od betonowego mostu ciągną się wzdłuż rzeki łąki i pastwiska. Na tyłach gospodarstwa 
wsi Binduga dobre miejsce na biwak. Rzeka przeszła w poprzek doliny i ponownie zbliżyła się do 
wsi Surowe. Omulew krąży po dolinie okolonej lasami. Z lewej ujście rzeczki o regulowanym 
korycie Trybówka)
Z lewej ujście następnej regulowanej rzeczki. Na rzeczce betonowy mostek. 50m poniżej– polana 
przy sosnowym lasku na wysokim brzegu, dobry biwak. 200m Widać w lesie zagrody wsi Długie, 
Po kilku meandrach rzeka ponownie podchodzi pod lewy brzeg. Pole namiotowe z wiatą, dobre 
wyjście z wody. Wieś Długie oddala się od rzeki. Rzeka skręca na zachód, licznymi meandrami 
zbliża się do prawej krawędzi doliny.
Metalowy most drogowy na stalowych podkładach. W lewo do wsi Długie, z prawej – do rzeki 
podchodzą zabudowania Nowej Wsi. Dolina okolona lasami, a w dolinie meandrująca rzeka. 
Rzeka podmywa i obrywa wysokie brzegi na większych łukach zakrętów. W brzozowo - 
sosnowym lesie ukazuje się kilka zabudowań gospodarskich Nowej Wsi. Pastwisko i las –dobre 
miejsce na biwak.

Most betonowy –Z lewej ujście zarośniętego kanału.W lesie zagrody wsi Wierzchowina. Na 
wysokim do 1,5m prawym brzegu pola orne dochodzą do rzeki. Rzece towarzyszą na przemian 
pola orne i sosnowe młodniki. Następny most na stalowych dźwigarach. Rozwidlenie rzeki. Płynąć 
raczej prawą szerszą odnogą. Nurt przyspiesza, drobne przeszkody. Betonowy most drogowy. Z 
lewej wieś Zawady z prawej -Brodowe Łąki. Po prawej za mostem teren z wiatą na odpoczynek. 
We wsi sklep. Poniżej mostu obie odnogi łączą się.
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Autorstwo opisu:

Na podstawie dostępnych opracowań i własnych spostrzeżeń opis opracował Wojciech Bogacki. 

Most metalowy. Niżej pozostałość młyna wodnego. Pale w nurcie, z  ruin betonowych zabudowań, 
belka pod wodą. Przeszkody (można ostrożnie przepłynąć). 
Ponad 15 kilometrowy odcinek wśród łąk z trudnym wyjściem na brzeg. Meandry. Biwakowanie 
tylko w sytuacjach awaryjnych.
Betonowy most drogowy, pod mostem pale – spływać przy prawym brzegu. Z prawej strony 
dochodzi do mostu wieś Czarnotrzew.
Budynek nieczynnego młyna wodnego („Młyn u Karpy”) i pojedynczy dom. Bystrze. W nurcie 
poprzeczna belka spiętrzenia, za nią rząd kołków. Przy wyższym stanie wody możliwe 
przepłynięci tuż przy lewym brzegu, lub przeprowadzenie kajaka przy prawym. Przenoska prawym 
brzegiem.

Wysoki pagórek ze względnie wygodnym wyjściem z wody. Ostatnie miejsce przed Przystanią z 
warunkami do biwakowania.

Most betonowy, wieś Kępa Olkowa,  ujście regulowanej rzeczki Płodownicy.

Zabudowania wśród wysokich drzew. Poniżej próg (pozostałość młyna?) przegrodzony kołkami 
tuż pod powierzchnią wody. Płytkie bystrza. Domki letniskowe na obydwóch brzegach.
Betonowy most drogowy. Miejscowość Przystań. Za mostem ew. miejsce na biwak. Na obydwóch 
brzegach działki letniskowe (dobre warunki do biwakowania).Budynek młyna wodnego. Most 
drewniany. Rzeka przed mostem rozdziela się na 2 odnogi. Płynąć raczej prawą węższą . Poniże 
oba nurty łączą się.
Betonowy most drogowy– wieś Białobrzeg Dalszy. Domki letniskowe i pastwiska. Brzegi rzeki 
umacniane gałęziami, nieestetycznym gruzem, i innymi odpadami.

Betonowy most drogowy. Domki letniskowe i zagrody gospodarskie wsi Białobrzeg Bliższy. Rząd 
kołków, prawdopodobnie pozostałość młyna wodnego. Warunki do biwakowania na obu brzegach.
Drewniany most drogowy. Wieś Kruki.Za mostem dobre miejsce do biwakowania. Brzegi 
zabudowane . Bystrza w nurcie.
Betonowy most drogowy w Drążewie. Bystrza. Kołki po starym moście i ponownie bystrze – 
zabudowania wsi Grabowo.
Jaz w Grabowie (zniszczony), spływać ostrożnie. Most drogowy we wsi Grabowo. Najlepiej tutaj 
zakończyć spływ.
Ujście Omulwi do Narwi. Płynąc ok.2 km pod prąd możemy zakończyć spływ pod mostem 
drogowym w Ostrołęce na prawym – północnym brzegu Narwi. Dobry dojazd kołowy.
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