Atrakcje przyrodnicze nie tylko Gminy Serock

Pasjonatów turystyki rowerowej, oraz pieszych wędrówek po atrakcyjnych przyrodniczo
terenach położonych nad brzegami Bugu i Narwi, pragniemy zainteresować mapami
turystycznymi gmin leżących w pobliżu Jeziora Zegrzyńskiego, które zostały opracowane
i wydane dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej – Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich (2021 - konkurs grantowy Lokalnej Grupy Działania Zalewu Zegrzyńskiego).
Poniżej kilka słów o mapie gminy Serock, na której zaznaczone są nie tylko trasy przyrodnicze
i wodne lecz również szlaki turystyczne prowadzące m.in. do przeprawy rowerowej na Bugu (Cupel –
Arciechów) i Narwi (Serock – Cupel – Arciechów). Z uwagi na wyczerpany nakład mapy zachęcamy
do jej „ściagnięcie” ze strony wydawcy www.jeziorozegrzynskie.info lub Miasta i Gminy w Serocku –
www.serock.pl
Mamy nadzieje, iż adresowane do miłośników przyrody i rowerzystów wydawnictwo zachęci do
odwiedzenia gminy położonej nad Narwią, niespełna 40 km od Warszawy, której 2/3 powierzchni
objęte jest Warszawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu z wyodrębnionymi trzema rezerwatami
przyrody (Jadwisin, Wąwóz Szaniawskiego i Zegrze). Zaznaczone na mapie trasy piesze i rowerowe
polecamy szczególnie turystom preferujacym aktywny wypoczynek, zaś dla szukających rozrywki
i innych rodzają rekreacji nad woda – zachęcamy do odwiedzenie Serocka na dłużej. To jedno
z najstarszych miast na Mazowszu, z ciekawa historią, licznymi zabytkami oraz strzeżoną plażą,
wypożyczalniami kajaków i sprzętu wodnego, przystanią żeglugi pasażerskiej oraz tawernami
i smażalniami miejscowych ryb. Zachęcamy do skorzstania z bogatej oferty hoteli i pensonatów w
Jachrance, Jadwisinie i Zegrzynku, odwiedzenia renomowanych restauracji serwujących nie tylko
rybne przysmaki w Zegrzynku i Wierzbicy oraz smażalni ryb prosto z Narwi - „U Masełka” przy
serockiej plaży. Do Serocka można dojechać autobusem, samochodem, a w letnie weekendy
dopłynąć statkiem Zefir z Warszawy lub rowerem korzystając z wakacyjnej przeprawy katamaranem
ALBATROS z Arciechowa (gmina Radzymin).
Na koniec kilka informacji praktycznych. Oznakowane szlaki rowerowe są (o różnym stopniu
trudności) umożliwiają poznanie najpiękniejszych przyrodniczych zakątków i ciekawych miejsc
związanych z historią regionu. Miłośnicy natury, objeżdżający wschodnią część gminy, docenią
zwłaszcza szlak Niebieski – zlokalizowany w widłach Narwi i Bugu oraz rowerowe i piesze trasy
wiodące brzegiem Narwi z Serocka do Jadwisina.

Turystyczne szlaki PTTK, pokrywają się w wiekszości z oznaczonymi na mapie 3 trasami rowerowymi
Krainy Jeziora Zegrzyńskiego, tworzącymi razem wielką pętle wokół Zalewu Zegrzyńskiego.
Wybierając ją, mamy przed sobą kilka godzin obcowania z naturą pośród różnorodnego się
krajobrazu. Trasa rowerowa o szczególnych walorach turystycznych i historycznych swój początek
bierze w Zegrzu Południowym, biegnie ścieżką wzdłuż wału przeciwpowodziowego Narwi, zahacza
o rezerwat Wieliszewskie Łęgi i plażę. Za zaporą w Dębem skręca na północ i drogą gminną
prowadzi w kierunku Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Dębe a dalej do fortu o tej samej nazwie.
Następnie wita nas Rezerwat Zegrze spadkobierca puszczy Serockiej. Pośród starodrzewia spotkać
możemy wiele rzadkich i chronionych gatunków roślin oraz dzikie zwierzęta. Mijając Uroczysko Zegrze
i Jezioro Chojno dojedziemy do drogi krajowej 61, wiodącej z Warszawy do Serocka i dalej przez
Pułtusk do Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Nasza wycieczka kończy się w Serocku, siedzibie
gminy i jednym z najstarszych mazowieckich miast. Serock zachęca do dłuższego pobytu. Koniecznie
trzeba zobaczyć Grodzisko Barbarka i gotycki kościół na wysokiej narwiańskiej skarpie, a potem
odpocząć na plaży miejskiej. Po odpoczynku i skosztowania lokalnych specjałów w jednej
z miejscowych tawern, możemy kontynuować naszą wycieczkę bulwarem nadnarwiańskim w kierunku
Jadwisina i Zegrza. Tylko z daleka niestety, możemy podziwiać niedostępny dla turystów Pałac
Radziwiłłów z końca XVIII wieku i otaczający go leśny rezerwat Jadwisin. Łączy się on z kolejną
przyrodniczą atrakcją wąwozem noszącym nazwę zapomnianego dzisiaj pisarza i dramaturga
Jerzego Szaniawskiego. Trasa kończy swój bieg w Zegrzu, gdzie można zwiedzić, ale tylko
z przewodnikiem, carskie forty - pozostałość twierdzy Zegrze. Rezerwaty przyrody zlokalizowane
wokół Serocka to pozostałości po pierwotnej puszczy która przed wiekami pokrywała tereny dzisiejszej
gminy. Celem ich utworzenia było zachowanie różnorodnych skupisk leśnych. Szczególną atrakcją
zwłaszcza dla najmłodszych turystów jest Ścieżka Dydaktyczna Krajoznawczo- Turystyczna pomiędzy
Serockiem i Jadwisinem. Znajdują się tu tablice edukacyjne informująceo otaczającej nas przyrodzie,
szczególnie atrakcyjne dla dzieci i młodzieży, które uwielbiają tego typu ciekawostki. I co
najważniejsze, w naturalny sposób przyswajają informacje i nie traktują tego jak naukę, ale świetną
zabawę.
Ciekawą propozycją dla wszystkich odwiedzających Serock jest Izba Pamięci i Tradycji Rybackich.
W niepozornym, drewnianym budynku dawnej szkoły, stworzono niezwykłe nowoczesne muzeum.
Ekspozycja podzielona na 3 części przybliża zwiedzającym pond 600-letnią historię Serocka, Zalewu
Zegrzyńskiego i najciekawszych miejsc w okolicy. Nie tylko dla pasjonatów historii i rybactwa, wartą
polecenia jest przechadzka ścieżką rybacką w Wierzbicy. Dotrzemy do niej, kierując się w stronę rzeki
do miejskiej plaży, dalej ulicą Retmańską i ścieżką brzegiem Narwi do wsi Wierzbica. Tu znajdziemy
atrakcyjne miejsce do wypoczynku, malowniczą stanicę Polskiego Związku Wędkarskiego i tawernę
„Cichy Zakątek, w której można odpocząć i skosztować znakomitych, wyłowionych prosto z Narwi
i smacznie przyrządzonych okonków, linów lub sandaczy.
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