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JEZIORO ZEGRZYŃSKIE 
Witamy w magicznej Krainie Dolnego Bugu i Jeziora Zegrzyńskiego. To raj dla 

łowców przygód i miłośników przyrody, a szczególnie dla pasjonatów turysty-

ki aktywnej, którzy mogą wybrać jeden z 3 szlaków wodnych Bugu i Narwi 

lub jeden z 15 oznakowanych szlaków rowerowych o łącznej długości ponad 

500 kilometrów. Brzegi Jeziora Zegrzyńskiego  są od północy i zachodu stro-

me i wysokie, poprzecinane malowniczymi wąwozami, zaś od południa są 

płaskie, w większości chronione wałami przeciwpowodziowymi. Prawie cały 

teren otaczają lasy sosnowe, zaś u ujścia Bugu do Narwi spotkać można 

pozostałości po kurpiowskiej Puszczy Białej. Wędrując wzdłuż brzegów Je-

ziora Zegrzyńskiego spotkacie  rzadkie gatunki fauny i flory, dzikie wyspy na 

Bugu i Narwi (niestety dostępne jedynie dla wodniaków) oraz urokliwe, pełne 

wodnego ptactwa bagniste rozlewiska i łąki.  Nad brzegami Bugu i Narwi  

spotkamy ciekawskie czaple, namolne łabędzie, kaczki, perkozy oraz rybitwy, 

mewy i kormorany. To raj dla wędkarzy, którzy przy odrobinie szczęścia mogą 

złowić tu dorodnego lina, szczupaka lub króla polskich rzek - suma. Dla 

żeglarzy to wymarzony i bezpieczny akwen, gdyż wieją tu co prawda zmienne 

wiatry z  silnymi szkwałami, jednak wysokość fali rzadko przekracza 70 cm. 

Ma na to pośredni wpływ fakt, iż Jezioro Zegrzyńskie jest na ogół płytkie, a po 

Bugu mogą pływać jedynie kajaki  lub łodzie o małym zanurzeniu. Panująca 

od kilku lat susza uniemożliwia większym statkom żeglugę  na Bugu i Narwi. 

Dlatego też żeglugę pasażerską opanowały małe statki, takie jak gondole 

w Pułtusku i katamarany w Serocku, gdyż  większe potrzebują co najmniej  

80 cm. wody „pod kilem”.  Jezioro Zegrzyńskie jest największą turystyczną 

atrakcją naszej krainy. Dzięki spiętrzeniu Narwi na wysokości wsi Dębe w 

gminie Serock,  powstał w 1963 roku Zalew Zegrzyński, o  powierzchni 3030 

ha, dł. 41 km, szer.  3,5 km i głębokości od 40 cm do 8 metrów.  Dzięki tej 

inwestycji na zaporze powstała elektrownia wodna, która rocznie produkuje 

91GWh energii elektrycznej, uregulowano stosunki wodne w dorzeczu Bugu 

i Narwi, rozwinęła się infrastruktura rolniczo-przemysłowa i komunikacyj-

na oraz zyskaliśmy skuteczną ochronę przeciwpowodziową. Jeszcze 57 lat 

temu w jego miejscu funkcjonowały dwie wsie (Rybaki i Zagroby) oraz łąki, 

pastwiska, kilkanaście domostw i gospodarstw, a w okolicach Białobrzegów 

dwa małe jeziorka Ostrowite i Białobrzeskie. Dzisiaj Jezioro Zegrzyńskie 

przyciąga spragnionych wypoczynku nad wodą  turystów z całego niemal 

Mazowsza. Łatwo tu dotrzeć samochodem lub pociągiem do stacji Niepo-

ręt, Radzymin lub Wieliszew, a dalej rowerem, jednym z przedstawionych 

w naszym wydawnictwie szlaków. Więcej na: www.jeziorozegrzynskie.info,  

www.jezioro.zegrzynskie.pl

Zachęcamy do wybrania się jednym z turystyczny szlaków „Polski Walczą-

cej”, oznakowanych w terenie i opisanych na stronie www.szlak.powiat -

-legionowski.pl”.

„ROWEROWA PĘTLA WOKÓŁ JEZIORA ZEGRZYŃSKIEGO”

Kraina Dolnego Bugu i Jeziora Zegrzyńskiego, położona niespełna 40 kilo-

metrów od Warszawy oraz 20 kilometrów od Legionowa, Radzymina i Puł-

tuska, jest jedną z największych i najciekawszych turystycznych atrakcji 

na Mazowszu. Wędrując wzdłuż brzegów Jeziora Zegrzyńskiego spotkamy 

liczne mariny żeglarskie, pensjonaty i hotele oraz słynące ze znakomitej 

kuchni restauracje i tawerny. Odwiedzając Serock koniecznie trzeba wy-

brać się na spacer po zabytkowym rynku, odwiedzić lokalne muzeum tra-

dycji rybackich, zejść malowniczym wąwozem nad Narew i dotrzeć do molo 

w Serocku, skąd w każdy wakacyjny weekend, można się wybrać w rejs 

zabytkowym statkiem pasażerskim ALBATROS, lub przeprawić się na drugi 

brzeg Narwi. Tu zaczyna się lub kończy malownicza Kraina Dolnego Bugu, 

gdzie wśród urokliwych wysp i rozlewisk można spotkać rzadkie gatunki 

wodnego ptactwa i krowy pasące się na nadbużańskich łąkach. To szczegól-

nie atrakcyjne tereny dla miłośników przyrody, pasjonatów fotografii oraz 

„nieinwazyjnej” turystyki rowerowej. Pamiętajmy jednak, iż są to w więk-

szości obszary chronionej przyrody, gdzie nasza wizyta może zakłócić spo-

kój żyjącym tam ptakom i zwierzętom. Wybierając jedną z proponowanych 

przez nas tras rowerowych, koniecznie trzeba odwiedzić Skansen Kultury 

Ludowej i Ziemiańskiej w Kuligowie nad Bugiem, gdzie znajdziecie orygi-

nalne wiejskie chałupy, wozy i powozy, sprzęty gospodarskie oraz warsztaty 

niestety ginących już zawodów, między innymi: kowala, szewca, cieśli i 

kołodzieja. To kraina przyrodniczo i turystycznie dziewicza, gdzie pałace 

i dwory są zamknięte dla turystów, a jedynymi atrakcjami są przydrożne 

kapliczki i nieliczne wiejskie sklepiki.

Trasy rowerowe wokół Jeziora Zegrzyńskiego zaczynały i kończyły się do-

tąd na Bugu. Najbliższy most jest w Wyszkowie, oddalonym o ponad 30 

kilometrów od ujścia rzeki do Narwi. Pokonanie ponad 100 kilometrowej 

trasy wokół naszej Krainy (Wieliszew – Nieporęt – Radzymin – Wyszków – 

Serock – Zegrze – Wieliszew), to wyzwanie również dla doświadczonych 

rowerzystów. Dla większości niedzielnych turystów, rekreacyjnie traktują-

cych wycieczkę rowerową, wędrujących rowerami z dziećmi, proponujemy 

zróżnicowane stopniem trudności, lecz niezwykle atrakcyjne przyrodniczo 

trzy nowe trasy rowerowe:

1. Wieliszew – Serock – (przeprawa) – Arciechów – Rynia - Nieporęt – Wie-

liszew (szlak brązowy 36 km);

2. Radzymin – Kuligów – Arciechów – (przeprawa) - Cupel – Serock – 

(przeprawa) - Arciechów – Rynia – Radzymin (szlak żółty – 45 km);

3. Serock – Popowo – Cupel - (przeprawa) – Serock (szlak pomarańczowy - 

20 km).

KATAMARANY NA ROWEROWYM TRASACH TURYSTYCZNEJ KRAINY 
DOLNEGO BUGU I JEZIORA ZEGRZYŃSKIEGO 
W 2018 roku Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyń-

skiego zbudowało prototypowe łodzie motorowe – katamarany ALBATROS, 

przystosowane do przewozu 12 pasażerów i 8 rowerów, oraz pływania na za-

zwyczaj płytkich wodach Bugu i Narwi. Te małe statki turystyczne odbywają 

podczas wakacji regularne rejsy z Serocka do Arciechowa i Cupla, oraz wy-

cieczki „na zamówienie” połączone ze zwiedzaniem na przykład Skansenu 

Kultury Ludowej i  Ziemiańskiej w Kuligowie nad Bugiem, dawnego zamku 

płockich biskupów w Pułtusku czy też parków linowych w Jachrance lub  

Nieporęcie. Brak nad Jeziorem Zegrzyńskim punktów IT uzupełniają w sezonie 

żeglugowym pasażerskie statki Albatros, na których można otrzymać aktualne 

mapy szlaków wodnych i  przyrodniczych Turystycznej Krainy Dolnego Bugu 

i  Jeziora Zegrzyńskiego, ulotki zachęcającej do korzystania z  rejsów żeglugi 

pasażerskiej oraz wydawnictwa promujących atrakcje lokalnych miast i gmin. 

Są to Mobilne Punkty Informacji Turystycznej, których kapitanowie i maryna-

rze posiadają wiedzę i kwalifikacje informatorów turystycznych, i doradzą co 

warto w okolicy zwiedzić, gdzie można wypożyczyć kajaki lub gdzie można 

smacznie i tanio zjeść. Wakacyjne przeprawy katamaranami na Bugu i Nar-

wie są bezpłatne dzięki dofinansowaniu między innymi ze środków Samorządu 

Województwa Mazowieckiego, lokalnych miast, gmin i powiatów oraz darowizn 

osób prawnych i fizycznych. Wszystkie opisane i umieszczone na naszej ma-

pie szlaki rowerowe zakładają wakacyjne przeprawy na Bugu i  Narwi kata-

maranami ALBATROS, dzięki którym powstała rowerowa pętla wokół Jeziora 

Zegrzyńskiego, łącząca oznaczone w terenie, turystyczne szlaki PTTK. (więcej 

na: jeziorozegrzynskie.info.).

1 TRASA SEROCK  
(szlak pomarańczowy) 

START:  Plaża Miejska w Serocku  

(GPS: 52.51552, 21.0767) 

META:  Cupel - przystań katamaranu  

(GPS: 52.51289, 21.08573) 

DŁUGOŚĆ:  20 km z jedną przeprawą katamaranem przez rzekę 

Narew

PRZEBIEG TRASY:  Serock (Plaża Miejska) – Wierzbica (Cicha Zatoka) 

– Łacha – Tusin – Popowo Letnisko – Popowo Par-

cele – Kania Polska – Cupel (przystań) – Katamaran 

ALBATROS – Serock (Plaża Miejska) 

OPIS: Proponowana trasa zaczyna się i kończy na serockiej plaży w pobliżu 

wielu ciekawych miejsc. Zanim jednak wyruszycie na rowerową wycieczkę 

proponuję zwiedzić jedno z najpiękniejszych miast Mazowsza. Historyczny 

serocki rynek, późnogotycki kościół św. Anny wpisany do rejestru zabytków 

1961 roku wraz z malowniczym punktem widokowym gdzie Bug łączy się 

z Narwią oraz średniowieczne grodzisko Barbarka, od którego zaczęłą się 

pisać historia Serocka. Pomiędzy wzgórzem a kościołem znajdziecie tajem-

nicze przejście wytyczone w naturalnym wąwozie, które doprowadzi Was do 

serockich bulwarów i miejsca rozpoczęcia rowerowego szlaku.

Trasa o łatwym profilu ukształtowania terenu, którą bez większych trudno-

ści możemy pokonać z młodszymi członkami rodziny. Szlak zaczynamy z 

serockiej plaży skąd nadnarwiańską ścieżką kierujemy się na północ. Jadąc 

początkowo drogą asfaltową a następnie gruntową docieramy do ośrodka 

rybackiego Cicha Zatoka. Następnie ścieżką rowerową pokonujemy most 

na Narwi imienia „Obrońców Ziemi Serockiej 1920 roku” nadany w 100-

tną rocznicę Bitwy Warszawskiej. Kolejnym punktem na szlaku jest miej-

scowość Łacha przez którą możemy przejechać wyznaczonym śladem lub 

równolegle lewobrzeżnym wałem Narwi. Kierując się na północ jedziemy 

gruntową drogą wzdłuż wału i dojeżdżamy do miejscowości Tusin gdzie 

na malowniczych łąkach usytuowany jest padok stadniny koni. Dalsza 

część szlaku to różnorodna nawierzchnia przez lasy Puszczy Białej gdzie 

możemy natknąć się na sarny, zające a nawet łosie. Poprzez Gąsiorowo, 

Popowo Letnisko docieramy do Popowa Parcele i rzeki Bug, gdzie przy 

sprzyjających stanach wody w okresie letnim dopływa jeden z serockich 

katamaranów, którym można przeprawić się razem z rowerami do Kuligowa. 

Jadąc dalej prawobrzeżnym wałem Bugu kierujemy się na zachód i mijając 

Kanię Polską oraz Kanię Nową docieramy do miejscowości Cupel. W niej 

możemy wybrać proponowaną, asfaltowa drogę lub alternatywnie poruszać 

się wałem podziwiając uroki Bugu, który zaprowadzi nas do ujścia rzeki do 

Narwi oraz przeprawy wodnej. W miejscu tym znajdują się również rozle-

głe połacie piaszczystych plaż gdzie możemy odpocząć i w promieniach 

słońca poczekać na Katamaran Albatros, którym zostaniemy bezpiecznie 

przetransportowani na molo przy Plaży Miejskiej w Serocku.

2 TRASA WIELISZEW 
(szlak brązowy) 

START I META:  PKP Wieliszew 

 (GPS: 52.42891, 20.97581) 

DŁUGOŚĆ:  36 km z jedną przeprawą katamaranem przez rzekę 

Narew

PRZEBIEG TRASY:  PKP Wieliszew – Wieliszew ul. Modlińska – Zegrze 

– Jadwisin – Serock (Plaża Miejska) – Katamaran 

ALBATROS – Arciechów (przystań) – Rynia – 

Białobrzegi – Nieporęt – Michałów Reginów – PKP 

Wieliszew

OPIS: Proponowana trasa zaczyna się i kończy przy stacji PKP Wieli-

szew. Trasa o średniej trudności, w której przeplatają się różne rodzaje 

nawierzchni oraz krajobrazu. Po dotarciu samochodem lub koleją do 

miejsca startu ruszamy asfaltową drogą w kierunku północnym aby po 

krótkiej chwili wjechać do lasu i po około 2 km dojechać do Jeziora 

Kwietniówka, które powstało w zagłębieniach po wykopaliskach torfu 

dawnego folwarku w Wieliszewie. Jadąc dalej  łąkami pełnymi dzikie-

go ptactwa, dotrzemy do ścieżki rowerowej, która dotrzemy do Zegrza 

Południowego. Kierując się na północ przejeżdżamy mostem na Narwi  

w Zegrzu i dalej ścieżką rowerową wzdłuż drogi 61 do Jadwisina, skąd 

docieramy do rezerwatu przyrody „Wąwóz Szaniawskiego”, w Zegrzyn-

ku, nazwany dla uczczenia wybitnego pisarza i dramaturga, tworzące-

go w dworku, którego ruiny możemy spotkać  zjeżdżając wąwozem w 

kierunku Narwi.  Dalsza część szlaku prowadzi  brzegiem rzeki, dziką 

przyrodniczą ścieżką edukacyjną, ulicą Brukową oraz malowniczym bul-

warem  do miejskiej  plaży w Serocku. To idealne miejsce na plażo-

wanie i bezpieczne pływanie oraz okazja skosztowania w miejscowych 

restauracjach lub smażalniach - wyśmienitych ryb  z Jeziora Zegrzyń-

skiego. Kolejnym etapem naszej wycieczki jest pokonanie rzeki Narew  

katamaranem Albatros, którym przeprawimy się wraz z rowerem z se-

rockiego mola do wsi Arciechów. Dalszy szlak rowerowy prowadzi le-

wobrzeżnym wałem przeciwpowodziowym Narwi, którym dotrzemy do 

brzegu rzeki Rządzy, dalej mostem we wsi Załubice i wzdłuż brzegu 

aż do Ryni, gdzie przechodzi w asfaltową ścieżkę rowerową omijając 

zatłoczone plaże nadwodnych hoteli i pensjonatów. Trasą tą dotrzemy 

ponownie nad Jezioro Zegrzyńskie obok Mariny Diana w Białobrzegach, 

a następnie ścieżką wzdłuż brzegu, z której skręcimy w drogę polną, na-

stępnie leśną – kierując się na Nowolipie gdzie znajduje się historyczny 

grób nieznanego żołnierza. Ostatnim fragmentem „wodnym” tej trasy 

jest przejazd kładką pieszo-rowerową nad Kanałem Żerańskim, którą  

dojedziemy do Nieporętu w którym wartym uwagi jest Kościół  (1661-

1667) z charakterystyczną dzwonnicą i otaczającym go parkiem. Dalsza 

część szlaku prowadzi przez Lasy Nieporęckie, gdzie spotkamy miejsce 

upamiętniające poległych żołnierzy „Polski Walczącej”, a następnie do-

jedziemy aż do wsi Michałów Reginów i stacji PKP Wieliszew.”.

3 TRASA RADZYMIN  
(szlak żółty) 

START I META:  Park Miejski w Radzyminie  

(GPS: 52.41721, 21.18221) 

DŁUGOŚĆ:  45 km z dwiema przeprawami katamaranem 

PRZEBIEG TRASY:  Radzymin (Park Miejski) – Mokre – Łosie – Górki 

Radzymińskie – Nowe Załubice – Kuligów (Skansen)– 

Kuligów (Rozlewisko nad Bugiem) – Kuligów 

(Plaża) – Opole – Arciechów (przystań) – Katamaran 

ALBATROS –  Cupel (przystań) – Łacha – Wierzbica 

– Serock (Plaża Miejska) – Katamaran ALBATROS 

– Arciechów (przystań) – Arciechów – Myszyniec – 

Wolica – Borki – Łąki – Radzymin (Park Miejski)

OPIS: Trasa o łatwym profilu ukształtowania terenu, a zarazem różnorodnej 

nawierzchni i zmiennym krajobrazie. Szlak podzielony jest na trzy odcinki 

rowerowe oraz dwie przeprawy rzeczne: Arciechów – Cupel na Bugu oraz 

Serock – Arciechów na Narwi.

Proponowana trasa zaczyna się i kończy w centrum Radzymina, który jest 

jednym z najstarszych miast na Mazowszu. W 1475 roku Radzymin otrzy-

mał prawa miejskie. Przez kolejnych kilkaset lat miasto było zarządzane 

przez wielu właścicieli rodowych, między innymi: Radzyńskich, Bieliń-

skich, Czartoryskich, Lubomirskich i Raczyńskich. Najlepsze jej karty za-

pisała księżna Eleonora Czartoryska, dzięki której miasteczko rozbudowało 

się i zyskało piękny wygląd. Radzymin stał się letnią rezydencją księżnej 

Eleonory, która wybudowała okazały pałac, zorganizowała pierwszą szkołę 

elementarną i przytułek dla ubogich. W XIX wieku po zwycięskiej kampa-

nii księcia Józefa Poniatowskiego, Radzymin został włączony do Księstwa 

Warszawskiego, a następnie należał do Królestwa Polskiego. W XX wieku 

Radzymin zasłynął z ciężkich ale zwycięskich walk podczas wojny polsko-

-bolszewickiej i został nazwany „Miastem Cudu nad Wisłą”.

Rowerową podróż zaczynamy w Parku Miejskim przy pomniku Tadeusza Ko-

ściuszki. Kierując się na północny-wschód jedziemy ul. Polskiej Organizacji 

Wojskowej i po 1600 metrach skręcamy w lewo Kuligów. Następnie asfalto-

wą drogą mijamy miejscowość Mokre i Łosie, gdzie przy urokliwej kapliczce 

zjeżdżamy na szutrową drogę. Szlak prowadzi nas przez Górki Radzymiń-

skie oraz malownicze lasy Nadleśnictwa Drewnica. Kolejnym punktem na 

trasie jest Kuligów, malownicza wieś, ulokowana nad rzecznym rozlewi-

skiem Bugu oraz Skansen, który jest parkiem kultury ludowej pochodzącym 

z przełomu XIX i XX wieku. Samo miejsce, dzięki swojej autentyczności, 

jest wyjątkową podróżą w przeszłość. Dopełnieniem obrazu polskiej wsi 

jest oddalone na północ niespełna 500 metrów rozlewisko i łąki nad Bu-

giem. Jadąc dalej na południowy zachód wzdłuż Bugu mijamy dziką plażę 

oraz miejsce cumowania serockiego katamaranu w okresie letnim, którym 

można przeprawić się razem z rowerami do Popowa. Dalsza część szlaku to 

urozmaicona nawierzchnia z trudniejszymi piaszczystymi odcinkami i metą 

pierwszej części na przystani w Arciechowie.

Jezioro Zegrzyńskie

 Port Żeglugi Pasażerskiej w Serocku

Przystanek na Cuplu

Molo w Serocku

Łacha

Serock Przystanek w Arciechowie

Plaża w Serocku 

Most na drodze 61

Radzymin - Pomnik Tadeusza Kościuszki

Skansen w Kuligowie

Katamaran w Kuligowe nad Bugiem


