Rowerowa wycieczka Radzymin – Serock - Radzymin
Mieszkańców i turystów odwiedzających powiat wołomiński zachęcam do rowerowej
wycieczki atrakcyjnym przyrodniczo szlakiem rozpoczynającym się i kończącym
w Radzyminie. Planując wycieczkę warto zaopatrzyć się w aktualną mapę, która można
ściągnąć” z naszej strony. Mapa wraz z opisem rowerowych tras wokół Jeziora
Zegrzyńskiego oraz przyrodniczych atrakcji gminy Radzymin i Serock zostały opracowane
i wydane w 2021 roku przez Stowarzyszenie „Zalew Zegrzyński”, dzięki dofinansowaniu ze
środków samorządu województwa mazowieckiego i Unii Europejskiej (Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich). Planowana wycieczka posiada dodatkową atrakcję, gdyż jej trasa
wymaga przeprawy przez Bug i Narew, którą obsługują dwa katamarany ALBATROS.
Wakacyjne rejsy u ujścia Bugu do Narwi są organizowane przez armatora - Stowarzyszenie
„Zalew Zegrzyński” i dofinansowane z dotacji Powiatu Wołomińskiego, gmin Radzymin i
Serock oraz darowizn sympatyków stowarzyszenie i dobrowolnych opłat korzystających z
przeprawy turystów (darowizny na działalność organizacji płatne kartą płatniczą na statku).
START i META: Park Miejski w Radzyminie ( GPS: 52.41721, 21.18221)
DŁUGOŚĆ TRASY: 45 km z dwiema przeprawami katamaranem w Arciechowie
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. Rowerową podróż
zaczynamy w Parku Miejskim przy pomniku Tadeusza Kościuszki w Radzyminie. Kierując się
na północny-wschód jedziemy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej i po 1600 metrach
skręcamy w lewo na Kuligów. Następnie asfaltową drogą mijamy miejscowość Mokre i Łosie,
gdzie przy urokliwej kapliczce zjeżdżamy na szutrową. Szlak prowadzi nas przez Górki
Radzymińskie oraz malownicze lasy Nadleśnictwa Drewnica. Kolejnym punktem na trasie
jest Kuligów, malownicza wieś ulokowana nad rzecznym rozlewiskiem 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 Bugiem.
Jadąc dalej na południowy-zachód wzdłuż Bugu mijamy dziką plażę oraz miejsce cumowania
katamaranu „Obserwator”, którym przy sprzyjających warunkach wodnych można przeprawić
się razem z rowerami do Popowa po drugiej stronie Bugu w gminie Somianka. Polecamy
jednak kontynuowanie wycieczki drogą wzdłuż starorzecza Bugu, miejscami piaszczystą,
wiodąca do wsi Arciechów, skąd przeprawimy się przez rzekę katamaranem Albatros do
przystani we wsi Cupel.

Foto: Przystanki katamaranów we wsi Cupel i Arciechów
Lądujemy na dzikiej plaży u ujścia Bugu do Narwi, skąd rozpościera się panorama Serocka.
Tutaj zaczyna się drugi odcinek szlaku rowerowego wiodący częściowo wałem
przeciwpowodziowym oraz ul. Arciechowską, którą dojedziemy do malowniczych łąk,
spotykając po drodze bociany, czaple czy majestatyczne i rzadko spotykane żurawie.
Kolejnym ciekawym a zarazem mrocznym miejscem na trasie są mokradła i bagna, w
których zadomowiły się bobry. Następnie dojeżdżamy do miejscowość Łacha i ścieżką
rowerową pokonujemy most na Narwi imienia „Obrońców Ziemi Serockiej 1920 roku". Jadąc
dalej, do serockiego mola możemy dojechać prawobrzeżną trasą wzdłuż Narwi lub
oznakowaną, asfaltową ścieżkę rowerową.

Foto: Przyroda u ujścia Bugu do Narwi

Molo w Serocku – przystanek katamaranów – przeprawa na Narwi do Cupla i Arciechowa
Na Plaży Miejskiej w Serocku kończy się drugi odcinek rowerowego szlaku gdzie możemy
chwilę odsapnąć, skorzystać z rekreacji na sportowych obiektach przy strzeżonej plaży.
Warto jednak zostać tu dłużej i zwiedzić jedno z najstarszych miast na Mazowszu oraz
koniecznie skosztować smażonych sandaczy i okonków „U Masełka” lub znakomitej, włoskiej
pizzy w tawernach przy plaży. Z serockiego mola przeprawimy się wraz z rowerem
katamaranem Albatros na drugą stronę Narwi do Arciechowa, skąd do wyboru mamy trasę
krótsza brzegiem rzeko do Wolicy lub spokojnymi, wiejskimi drogami poprzez Arciechów,
Myszyniec i Wolicę, gdzie kierujemy się na most nad rzeką Rządzą. Po przejechaniu
kolejnych 600 metrów skręcamy w lewo i wjeżdżamy do miejscowości Borki a następnie po
kilkudziesięciu metrach w prawo na gruntowo-leśną ścieżkę. Dalsza część szlaku prowadzi
poprzez mieszane lasy Uroczyska Białobrzegi o zróżnicowanej nawierzchni. Kierując się na
południowy-wschód dojeżdżamy do miejscowości Łąki a następnie szeroką i bezpieczną
ścieżką rowerową jedziemy bezpośrednio do Radzymina, gdzie kończy się nasza podróż.
Magdalena Szumera, lipiec 2022
Planując wycieczkę warto skontaktować się z kapitanem katamaranu ALBATROS – tel.
609511417, 609511418 lub armatora tel. 798795266), gdyż na statku można przewieźć
jedynie 12 osób i 8 rowerów. W sezonie żeglugowym od 1.06 do 31.08 katamarany
pływają w każdy weekend od g. 9.00 do 18.00, a Rozkład rejsów jest dostępny na
przystankach katamaranów, na naszej stronie w Internecie oraz na lokalnych gmin:
Serock.pl i Radzymin.pl.

