
Historia Serocka

Serock jest jednym z najstarszych miast na Mazowszu. Pierwsza wzmianka o grodzie 
(wówczas Syrozch) ukazała się w tzw. falsyfikacie mogileńskim. Zgodnie z zapisem  
w tym dokumencie, klasztor benedyktynów w Mogilnie, od 1065 roku miał, otrzymywać 
jedną dziewiątą dochodów z mazowieckich grodów książęcych (w tym Serocka) oraz po-
łowę opłat cła z komory celnej na Bugu. Wysoki brzeg u ujścia Bugu do Narwi, niewiel-
ka odległość od ujścia Narwi do Wisły oraz wielki lądowy szlak handlowy prowadzący 
wzdłuż Bugu z Mazowsza do Prus i na Ruś, odegrały ważną rolę w lokalizacji grodu. Tak 
umiejscowiony – posiadał dobre warunki obronne oraz możliwości naturalne do rozwoju  
i handlu, a także kontroli transportu wodnego na dwu wielkich rzekach. Z uwagi na po-
łożenie grodu miejscowa ludność trudniła się rybactwem, flisactwem, retmaństwem.
Gród kasztelański o charakterze militarnym wraz z podgrodziem – rozwijający się 

w XI-XIII wieku, położony był na wzgórzu między dwoma wąwozami, które chroniły 
go od południa i północy. W południowej części grodu znajdowała się prawdopo-
dobnie przeprawa przez rzekę. W wyniku przeprowadzonych w latach 1962-1966 
badań wykopaliskowych ustalono, że wczesnośredniowieczne koliste grodzisko - 
zwane obecnie Barbarką - było trzykrotnie niszczone wskutek pożarów i dwukrotnie 
odbudowywane. Zamieszkane było przez rzemieślników, których wytwórczość, 
jak i wymiana handlowa, przyczyniły się do ewolucji urbanistycznej. 

Powstała na północ od grodu osada targowa - która dała początek średniowiecznemu 
miastu - funkcjonowała na tzw. „prawie polskim” (zwanym także „prawem książęcym”) do 
czasu, gdy w wyniku reformy układu przestrzennego z tzw. „lokacją” na nowych zasadach 
prawnych, wprowadzono rozplanowanie regularne z prostokątnym rynkiem i wychodzą-
cymi z naroży ulicami i działkami mieszczańskimi. Zmiany te uwarunkowały dalszy rozwój 
urbanistyczny Serocka. Dokumenty lokacyjne nie były wydawane w pierwszym okresie 
istnienia miasta. Nadanie więc praw miejskich chełmińskich w 1417 r. przez księcia Janusza 
I Starszego z dynastii książąt mazowieckich było prawdopodobnie potwierdzeniem, rozsze-
rzeniem praw i urządzeń istniejących już wcześniej, funkcjonujących w wieku XIV - w tym 
„lokacji przestrzennej” oznaczającej regularny podział terenu. 
Jubileusz 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich przypadł w 2017 r.  
Na rynku, prawdopodobnie w I poł. XV wieku postawiono budynek ratusza. Przeznaczony 
on był na pomieszczenie rady miejskiej, której przewodniczył burmistrz. Swoją siedzibę miała 
tam także tzw. „ława sądowa”. Podstawą rozwoju Serocka stały się  odbywające się cztery 
razy do roku jarmarki. Miasto przyciągało wielu rzemieślników, wśród których byli piekarze, 
rzeźnicy, garncarze, szewcy, krawcy, piwowarzy, sprzedawcy soli i „kramarczykowie”.

Mniej więcej od 1425 - 1426 roku miasto nosiło nazwę Syroczecz, a potem około 
1576 – Seroczec. Pierwsza nazwa topograficzna natomiast brzmiała prawdopo-
dobnie Szyroczec, od przymiotnika „szyroki” (szeroki), które odnosiło się do szero-
kiego koryta utworzonego u spływu Bugu i Narwi.
W latach 1520 - 1525 lub 1512 - 1535 książe Janusz III i Stanisław oraz sekretarz ich 
kancelarii nadwornej Wojciech Popieliski z Popielrzyna - serocki pleban, ufundowali 
kościół murowany (jeden z najstarszych zabytków sztuki sakralnej na Mazowszu).
Rozwój miasta zahamowała ciężka zaraza z 1572 roku, a kolejnym ciosem okazał się 
najazd szwedzki. Wojny szwedzkie z I poł. XVII w niemal zupełnie zniszczyły Serock, 
który stał się biedną wyludnioną mieściną, powoli jednak podnoszącą się z upadku.

W 1794 r., potem w 1809 i 1831 roku Serock znalazł się w zasięgu walk o stolicę. 
W 1808 r. Napoleon kazał ufortyfikować Serock, razem z Modlinem i Pragą. Wybu-
dowana twierdza miała m.in. osłaniać Warszawę, później jednak plany dotyczące 
budowania dalszych umocnień uległy zmianie nadając decydujące znaczenie twierdzy 
Modlin. W czasie powstania listopadowego Serock był miejscem koncentracji wojsk 
polskich podejmujących (maj 1831) wyprawę przeciwko gwardiom rosyjskim. Te zawi-
rowania nie powstrzymały rozwoju miasta, w którym mimo utraty praw miejskich 
w 1869 r. (W konsekwencji panującej w końcu XIX wieku tendencji do uzależniania 
się samorządów od administracji państwowej, 66 miasteczek zostało pozbawionych 
praw miejskich), wciąż przybywało mieszkańców. W 1900 r. było ich 5166. 

Rozwój miasta w końcu XIX w. związany był tradycyjnie z jarmarkami, odbywają-
cymi się cztery razy w roku. 

W historię Serocka wpisał się też wielki pożar miasta w 1893 roku – z blisko 5000 
mieszkańców, około 3000 osób straciło większość swojego majątku. Klęska – choć 
dramatyczna w skutkach – przyczyniła się do rozwoju budowlanego. To w tym okresie 
powstało wiele nowych kamienic, rozkwitało życie społeczne. Prawa miejskie odzyskał 
Serock w 1923 roku. Liczył wówczas 4694 mieszkańców, z czego ponad 40 proc. lud-
ności stanowili Żydzi. W okresie międzywojennym miasto pełniło rolę ośrodka handlo-
wego i usługowego dla okolicznych terenów. W 1939 r. liczyło ok. 6500 mieszkańców, 
miało 4 małe zakłady przemysłowe i ok. 100 warsztatów rzemieślniczych. 
II wojna światowa przyniosła miastu ogromne zniszczenia (75% zabudowy miasta legło 
w gruzach), szczególnie podczas walk na przyczółku pułtusko – serockim w 1944 r. Okupacja 
i zagłada ludności żydowskiej poważnie wyludniła miasto. Wojnę przeżyło 2123 mieszkańców.

Współczesny charakter miasta i gminy Serock wiąże się z powstaniem Jeziora Ze-
grzyńskiego w 1963 roku. Jezioro (popularnie zwane Zalewem), walory przyrodnicze 
i krajobrazowe, zabytki i obiekty historyczne, zaledwie 40-kilometrowa odległość od 
stolicy, przyczyniły się do lokalizowania tu ośrodków szkoleniowo - wypoczynkowych 
i hoteli, kilku tysięcy działek rekreacyjnych, a co za tym idzie napływu mieszkańców 
sezonowych i turystów. Czynniki te spowodowały, że charakter miasta i gminy za-
czął się zmieniać z typowo rolniczego na turystyczno-rekreacyjny. Tradycje rolnicze,  
a zwłaszcza sadownicze, zostały jednak nadal istotnym elementem gospodarki gmin-
nej Ze średniowiecznej tradycji zachowały się w Serocku targi. Odbywają się one  
w każdą środę i sobotę na rynku miejskim, gdzie również ma miejsce większość spo-
tkań kulturalnych i sportowych na stałe wpisanych do kalendarza serockich imprez.
Konsekwentne kreowanie obecnego wizerunku Serocka, zaczęło się w 1995 roku od 
zbudowania ratusza, jako siedziby władz samorządowych, na zabytkowym, brukowa-
nym rynku, odtworzenia historycznej zabudowy pierzei rynku i innych przedsięwzięć 
służących wydobyciu i wykorzystaniu naturalnych walorów miasta i gminy Serock . 
Więcej na www.serock.pl 

Rezerwaty

Dwie trzecie powierzchni terenu gminy Serock objęte jest 
Warszawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. W gra-
nicach tego Obszaru wyznaczono strefę szczególnej ochro-
ny, obejmującą tereny przybrzeżne, skarpy, starorzecze 
i wody otwarte: Bugu, Narwi i Jeziora Zegrzyńskiego.
W granicach Obszaru leżą trzy rezerwaty przyrody: 
„Jadwisin”, „Wąwóz Szaniawskiego” oraz „Zegrze”.

Rezerwat Przyrody „Jadwisin” jest kompleksem leśnym 
położonym na wysokiej skarpie doliny Narwi, stanowią-
cym pozostałość dawnej puszczy Serockiej, o powierzch-
ni niemal 100 ha. Występują tu bogate siedliska grądów  
i lasów mieszanych porośnięte drzewostanem mieszanym. 
Na terenie rezerwatu występują liczne pomniki przyrody, 
do których w głównej mierze należą dęby i sosny pospo-
lite. Znajdujący się tutaj zabytkowy pałac Radziwiłłów 
– obecnie w prywatnych rękach – jest niedostępny dla 
zwiedzających. 

Rezerwat Przyrody „Wąwóz Szaniawskiego” położony 
w pobliżu wsi Jadwisin jest jednym z najmniejszych rezerwa-
tów leżących na terenie gminy Serock. Obejmuje wysoką 
skarpę doliny Narwi oraz wąwóz erozyjny. Dominującym 
lasem jest tzw. las zboczowy z przewagą dębu szypułko-
wego. Na terenie rezerwatu znajdują się trzy siedliskowe 
typy lasów: las świeży, las mieszany świeży i las wysoki. 

Świat zwierzęcy reprezentowany jest przez sarny, wie-
wiórki i lisy, swoje gniazda mają tu bażanty królewskie 
i grzywacze. Spotkać można żmiję zygzakowatą, która jest 
objęta ochroną. Walory Wąwozu podnoszą ruiny dworku 
rodziny Szaniawskich otoczonego pozostałościami drze-
wostanu parkowego.

Rezerwat Przyrody „Zegrze” powierzchnia rezerwatu to 64 ha.
Lasy rezerwatu są pozostałością „Puszczy Słupeckiej”. 
Dominującym zespołem roślinnym jest subborealny bór 
mieszany zamieszkany przez liczne gatunki zwierząt m.in. 
ryjówkę aksamitną, kilka gatunków nietoperzy, sarnę, 
lisa, dzika, dzięcioła czarnego, dudka. Ten interesujący  
i cenny przyrodniczo rezerwat leśny częściowy, ma na 
celu zachowanie fragmentu naturalnych lasów miesza-
nych  z udziałem dębu bezszypułkowego. Gatunki, które 
spotkamy, to głównie dąb szypułkowy i bezszypułkowy, 
sosna pospolita i sosna brodawkowata. Domieszkę sta-
nowią: modrzew, lipa drobnolistna, osika i świerk. Bio-
rąc pod uwagę wiek drzewostanu przeważają drzewa  
w wieku 100 - 190 lat.

Pomniki Przyrody – do ich grona należą głównie dęby, 
sosny – przy żółtym szlaku serockim, lipy – przy szlaku 
czerwonym narwiańskim, głazy narzutowe – przy szlaku 
czerwonym narwiańskim i żółtym serockim.

Szlaki rowerowe

Łączna długość szlaków turystycznych do jazdy rowerowej wynosi 
88,6 km. Wszystkie szlaki posiadają oznakowanie w terenie. 

szlak serocki – o długości 35,5 km, czas przejazdu 
ok. 2 h i 10 min, przy prędkości ok. 20 km/h. 

Szlak żółty to jeden z najciekawszych, a zarazem najdłuższy szlak 
rozpoczynający swój bieg na serockim rynku. Zaczynając wycieczkę 
objeżdżamy ratusz od wschodniej strony i kierujemy się na południe  
ul. Farną, w kierunku kościoła parafialnego Zwiastowania Naj-
świętszej Maryi Pannie, umiejscowionego na wysokiej skarpie, 
z której rozpościera się malowniczy widok na połączenie Bugu 
z Narwią. Po opuszczeniu terenu kościoła, jedziemy ul. Św. Woj-
ciecha, gdzie po drodze mijamy starą, zrewitalizowaną szkołę, 
obecnie przekształcaną na siedzibę Izby Pamięci i Tradycji Rybac-
kich w Serocku. Żółty szlak rowerowy prowadzi przez barwny 
Trakt Spacerowy znajdujący się przy ul. Radzymińskiej, którym 
jedziemy dalej w dół, mijając po drodze pomniki przyrody (dwa 
drzewa z gatunku jesion wyniosły) i pozostałość po średniowiecz-
nym grodzisku zwanym „Barbarka”. 
Ze średniowiecznego grodziska dojeżdżamy do ul. Rybaki 
biegnącej wzdłuż rzeki Narew. Na krańcu ulicy wjeżdżamy na 
Ścieżkę Dydaktyczną Krajoznawczo-Turystyczną z Serocka do 
Jadwisina – urozmaicony morfologicznie fragment szlaku bie-
gnący brzegiem rzeki, przez las. Po przejechaniu 750 m, po 
lewej stronie napotykamy miejsce wypoczynkowe z miejscem 
na ognisko. Następnie, przecinamy teren portu Yacht Klubu 
Polskiego, mijamy położony bezpośrednio przy ścieżce Rezer-
wat Przyrody Jadwisin i dojeżdżamy do dawnej stanicy PTTK, 
obecnie Klub Mila – Zegrzynek. Po pokonaniu stromego, kilku-
dziesięciometrowego wybrukowanego odcinka dojeżdżamy do 
ciągnącej się w górę drogi przez Rezerwat - Wąwóz Szaniaw-
skiego. My jednak skręcamy w lewo i po przejechaniu ok. 200 m  
dojeżdżamy do ruin dworku Jerzego Szaniawskiego, gdzie 
umieszczono pamiątkową tablicę oraz tablicę informacyjną 
o życiu i twórczości artysty. Po przejechaniu 1,4 km ścieżką bie-

gnącą przez las (UWAGA: odcinek nieutwardzony – w chwili 
obecnej trudny do pokonania, od niedoświadczonych rowerzy-
stów wymagający większego wysiłku) i minięciu terenu Klubu 
Żeglarskiego „Dolomit” napotykamy ostry łuk w prawo i po 
pokonaniu podjazdu dojeżdżamy do drogi biegnącej skrajem 
pól. Następnie skręcamy w prawo i po przejechaniu 350 m do-
jeżdżamy do asfaltowej ul. Ogrodowej, która po skręcie w lewo 
przechodzi w ul. Szkolną. Ulicą Szkolną pokonujemy odcinek ok. 
600 m, a następnie ponownie skręcamy przed szkołą w lewo, 
w ulicę Akacjową i po przejechaniu 1,1 km dojeżdżamy do 
kładki, którą nad drogą krajową nr 61 przeprawiamy się na ul. 
Warszawską w Borowej Górze, z której to kierujemy się w lewo 
do ul. Lipowej i jedziemy dalej w kierunku zachodnim.
Uwaga: Dla chętnych istnieje możliwość alternatywnego po-
konania fragmentu szlaku (odcinek nieoznakowany). Przy Klu-
bie Mila nie skręcamy w lewo w kierunku ruin dworku, lecz 
kierujemy się w górę i przejeżdżamy przez Rezerwat Wąwóz 
Szaniawskiego drogą gruntową, która następnie przechodzi 
w asfaltową ul. Szaniawskiego (w Jadwisinie). Przy wyjeździe 
z rezerwatu po lewej stronie mijamy pomnik przyrody – głaz 
narzutowy i po przejechaniu kilku metrów dojeżdżamy do 

zabudowań mieszkalnych (po prawej stronie drogi 3 pomniki 
przyrody – jesion wyniosły, lipa drobnolistna, sosna pospolita). 
Przed figurką św. Jana Nepomucena skręcamy w lewo w drogę 
gruntową, którą po pokonaniu ponad 400 m dojeżdżamy do ul. 
Szkolnej i przebiegającego nią Szlaku Serockiego. Dalej jedziemy 
już w stronę kładki nad drogą krajową nr 61. 
Po około 1,9 km, na wysokości kapliczki w miejscowości 
Dosin skręcamy w lewo, jedziemy w kierunku Skubianki, do 
której prowadzi nas prosta, asfaltowa droga o bardzo dobrej 
nawierzchni (ul. Piękna). Przed wjazdem do Skubianki przejeż-
dżamy przez skrzyżowanie z drogą powiatową, a następnie je-
dziemy przez wieś i skręcamy w prawo w kierunku Jachranki.
Od tego miejsca, istnieje alternatywna, nieoznakowana trasa, 
o dużym stopniu trudności, który meandruje wzdłuż Jeziora Ze-
grzyńskiego. Przez Skubiankę przejeżdżamy 940 m odcinkiem 
drogi dojazdowej, a następnie wjeżdżamy w drogę powiato-
wą, którą wcześniej przekroczyliśmy wjeżdżając do Skubianki. 

Jadąc tym odcinkiem mijamy po lewej stronie liczne wjazdy 
do ośrodków wypoczynkowych znajdujących się nad Jezio-
rem Zegrzyńskim. Po przejechaniu 2,2 km, skręcamy w prawo  

w ul. Wspólną, kierując się w stronę kompleksu leśne-
go, położonego w północno-zachodniej części gminy. 
Jadąc wspomnianą ulicą, docieramy do drogi krajowej 
nr 62 (Uwaga: trasa tranzytowa, o dużym natężeniu 
ruchu). Po jej przekroczeniu docieramy do parkingu le-
śnego, stąd leśnym duktem jedziemy 1,4 km w kierun-
ku zachodnim i docieramy do skraju Rezerwatu Zegrze. 
Objeżdżamy go od południowej i zachodniej strony 
(3,3 km), a następnie kierujemy się na północ do drogi 
gminnej i jedziemy w kierunku skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 622, do której dojeżdżamy skrajem 
lasu (2,3 km). Po przekroczeniu drogi wojewódzkiej, 
wjeżdżamy ponownie w kompleks leśny, północ-
nej części gminy. Pokonujemy go trzema odcinkami 
o łącznej dł. 2,4 km, a następnie wjeżdżamy w drogę 
powiatową o nawierzchni asfaltowej. Kierujemy się 
do skrzyżowania w miejscowości Karolino, gdzie po 
prawej stronie jest widoczne Jezioro Chojno. Następ-
nie skręcamy w lewo, gdzie przy ścianie lasu znajduje 

się zespół 4 pomników przyrody (dęby bezszypułkowe), obok 
których prowadzi dalsza część naszego szlaku. Po przejechaniu 
1 km skręcamy w prawo. Na skraju młodego lasu sosnowego 
kierujemy się do północnego krańca ul. Moczydło w Serocku (1 
km). Po minięciu zabudowań mieszkalnych przy ul. Moczydło 
jedziemy polną drogą w stronę kolejnego kompleksu leśnego, 
znajdującego się na skraju sąsiedniej gminy (830 m). Tutaj szlak 
meandruje leśnymi drogami, po lekko pofałdowanym terenie, 
aż w końcu po przejechaniu 3,2 km, dociera do drogi asfalto-
wej, gdzie po skręcie w prawo przejeżdżamy wiaduktem nad 
obwodnicą Serocka. Następnie zjeżdżamy w dół i jedziemy 
w kierunku Wierzbicy (740 m). Po dojechaniu do skrzyżowania 
skręcamy w prawo, w kierunku Serocka. Dojeżdżamy do ronda, 
z którego zjeżdżamy w kierunku Serocka. Dalej, zgodnie z ozna-
kowaniem szlak prowadzi nas ul. Pułtuską, aż do momentu skrę-
tu w ul. 11-go Listopada. Następnie, skręcamy w ul. W. Wol-
skiego. Po drodze, po prawej stronie mijamy Powiatowy Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych i kierujemy się w ul. Zdrojową, gdzie 
umiejscowiony jest Skwer Zdrojowy, na którym możemy zrobić 
sobie krótką przerwę, w otoczeniu drzew i szumiącego strumy-
ka. Po odpoczynku jedziemy dalej w kierunku ul. Retmańskiej.  

Alternatywną trasą, która również prowadzi do ul. Retmańskiej, jest 
trasa od ronda w Wierzbicy, wzdłuż linii brzegowej. Po przejecha-
niu ok. 300 m od ronda, możemy skręcić w lewo, w ul. Na Skarpie 
w miejscowości Wierzbica, w kierunku Narwi. Po 250 m jazdy dro-
gą gruntową, o dość dużym spadku przy dojeździe do samej rzeki, 
docieramy do ścieżki, zlokalizowanej pomiędzy linią brzegową rzeki 
a działkami rekreacyjnymi. Po przejechaniu 250 m, szlak poszerza 
się i prowadzi nas bezpośrednio do niewielkiej przystani, z której 
wjeżdżamy na ul. Retmańską w Serocku (460 m).
Będąc na ul. Retmańskiej kierujemy się w stronę plaży miejskiej 
w Serocku. Z plaży, ul. Brukową jedziemy w górę i docieramy do 
końca naszego szlaku, czyli z powrotem na rynek miejski. 

Wykaz atrakcji, które warto zobaczyć jadąc żółtym szlakiem:
• Rynek miejski w Serocku
• Kościół parafialny w Serocku
• Budynek dawnej szkoły docelowo – Izba Pamięci i Trady-

cji Rybackich w Serocku; mural
• Grodzisko Barbarka w Serocku
• Ścieżka dydaktyczna krajoznawczo-turystyczna Serock 

– Jadwisin
• Rezerwat przyrody Jadwisin
• Zespół dworsko-parkowy w Jadwisinie – Pałac Radziwiłłów 

• Rezerwat przyrody „Wąwóz Szaniawskiego” w Jadwisinie
• Ruiny dworku rodziny Szaniawskich w Jadwisinie (potocz-

nie w Zegrzynku)
• Obserwatorium astronomiczne w Borowej Górze 
• Pomniki przyrody w Jadwisinie: sosny zwyczajne, dęby szy-

pułkowe, jesiony wyniosłe, lipy drobnolistne, dęby szypuł-
kowe, głazy narzutowe – granit różowy – rapakiwi, granito-
idy szary różnoziarnisty 

• Obszar Natura 2000 – Świetliste dąbrowy i grądy w Jabłonnej
• Rezerwat przyrody Zegrze
• Jezioro Chojno
• Dawny cmentarz żydowski w Serocku (dojazd od strony Narwi) 
• Pozostałości wałów napoleońskich w Serocku
• Skwer Zdrojowy
• Plaża miejska w Serocku
• Dawny zajazd pocztowy w Serocku
• Pomniki przyrody w okolicach Karolina i ul. Moczydło 
• Liczne kapliczki przydrożne

szlak pułtuski – o długości 18,5 5 km, czas prze-
jazdu ok. 55 min przy prędkości ok. 20 km/h. 

Czarny szlak rowerowy rozpoczyna się przy wjeździe na zaporę 
wodną w Dębem, od strony gminy Wieliszew. Po przejechaniu 
mostu, możemy zjechać w lewo i podziwiać widok piętrzącej 
się wody na progu umiejscowionym na rzece Narew. Po lewej 
stronie znajduje się zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dębe” 
o powierzchni 2,54 ha na terenie Ośrodka Szkoleniowego Krajo-
wej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Dębem. Następnie przy 
pętli autobusowej skręcamy w prawo i przejeżdżamy przez wieś 
Dębe. Możemy również skręcić w lewo - w ulicę Forteczną, gdzie 
znajduje się zabytkowy Fort Dębe z 1904 r. Dalej szlak biegnie  
ul. Wiejską w stronę Izbicy. Na wysokości Wiejskiego Domu 
Kultury skręcamy w lewo, w ul. Serocką, obok dwóch kapliczek. 
Kolejną kapliczkę mijamy po przecięciu ul. Zegrzyńskiej. Jadąc 
w otoczeniu sadów, ulicą Serocką, dojeżdżamy do drogi krajo-
wej nr 62 i kompleksu leśnego (Uwaga: W tym miejscu należy 
zachować szczególną ostrożność, ponieważ DK62 jest ruchliwą 
trasą tranzytową). Po przecięciu drogi krajowej, wjeżdżamy w las, 
gdzie po prawej stronie zlokalizowane jest miejsce wypoczynku 
w lesie. Leśnymi duktami jedziemy wzdłuż Rezerwatu Zegrze i 
docieramy do skraju lasu. Dalej, drogą gruntową przy ścianie lasu 
jedziemy w kierunku północnym. Przejeżdżamy przez miejsco-
wość Guty mijając liczne pola uprawne. Po drodze mijamy dwie 
kapliczki, przy drugiej skręcamy w prawo. Po przejechaniu 350 
m wjeżdżamy po drewnianej kładce na polanę krajobrazową, na 
której ustawiona jest ambona myśliwska. 
Po przejechaniu polany, drogą leśną kierujemy się do wsi Zabło-
cie, dojeżdżamy do powiatowej drogi asfaltowej, gdzie skręcamy 
w prawo i po 450 m docieramy do drogi wojewódzkiej nr 622. Na 
skrzyżowaniu, skręcamy w lewo i dojeżdżamy do granicy gminy 
Serock, gdzie jednocześnie kończy się szlak czarny – VM-P Velo-
mazovia – Trasa Pułtuska. 

Wykaz atrakcji, które warto zobaczyć jadąc czarnym szlakiem:
• Stopień Wodny Dębe (Zapora Wodna Dębe)
• Próg stabilizujący Stopień Wodny Dębe na rzece Narew
• Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dębe”
• Baszta w miejscowości Dębe
• Fort Dębe z 1904 r.
• Miejsce wypoczynkowe
• Obszar Natura 2000 – o nazwie „Świetliste dąbrowy 

i grądy w Jabłonnej”
• Rezerwat Przyrody „Zegrze”
• Polana krajobrazowa
• Kapliczki przydrożne
• Gniazda bociana białego
• Uprawy polowe i sady 

szlak narwiański – ostrołęcki – o długości 17,5 km,  
czas przejazdu 1 h i 10 min przy prędkości ok. 20 km/h.

Przejażdżkę czerwonym szlakiem rozpoczynamy od wjazdu na 
most od strony Zegrza Południowego. Będąc na moście, po lewej 
stronie mijamy podpory wraz z wieżami strażniczymi, które są po-
zostałością starego mostu kolejowego, funkcjonującego w latach 
1897 – 1915, wysadzonego w powietrze przez wycofujące się 

wojska rosyjskie. Jadąc dalej mostem możemy zjechać ze szlaku 
i skręcić w prawo do Osiedla Zegrze, gdzie czeka na nas wiele 
atrakcji. Wśród nich warto odwiedzić Pałac Krasińskich z XIX w. 
i zobaczyć piękne drzewa będące pomnikami przyrody rosnące 
w parku wokół pałacu. Osoby, które pominą Osiedle Zegrze, 
kierują się na północ w kierunku Serocka, pomiędzy zespołami 
fortyfikacji. Twierdza Zegrze to umocnienia w ramach tzw. War-
szawskiego Rejonu Fortecznego, wzniesione przez  Rosjan przy 
Trakcie Kowieńskim na przełomie XIX i XX wieku.  Na odcinku 4,1 
km docieramy do miejscowości Jadwisin, przez którą przebiega 
również żółty szlak rowerowy tzw.  Szlak Serocki. W okolicy znaj-
duje się kilka atrakcji przyrodniczych i historycznych. Dostęp do 
nich jest dość łatwy, ponieważ wszystkie są zlokalizowane w nie-
wielkiej odległości od siebie. Warto wspomnieć, że w Jadwisinie 
znajduje się wiele pomników przyrody, które na pewno warto 
zobaczyć, wśród nich jest: 9 drzew z gatunku sosna zwyczajna, aż 
17 dębów szypułkowych, jesion wyniosły, dwa głazy narzutowe, 
granit różowy – rapakiwi, granitoid szary różnoziarnisty. 
Dalej szlak prowadzi drogą krajową nr 61, na północ w kierunku Se-
rocka. Po przejechaniu 2,4 km od miejscowości Jadwisin, docieramy 
do granic administracyjnych miasta, gdzie wjeżdżamy na ścieżkę 
rowerową wzdłuż ulicy Warszawskiej i dalej kierujemy się w stronę 
centrum (2,7 km). Do rynku wjeżdżamy ulicą Tadeusza Kościuszki. 
Tutaj możemy odpocząć lub zwiedzić miasto z jego malowniczymi 
zakątkami – decyzja należy do nas. W niewielkiej odległości od Ryn-
ku znajduje się plaża miejska i molo z przystanią. Z centrum miasta 
wyjeżdżamy ul. 11-go Listopada i kierujemy się na północ, w stronę 
miejscowości Wierzbica. Jedziemy wzdłuż ulicy Pułtuskiej do ron-
da. Tutaj skręcamy w prawo na most, skąd rozpościera się widok 
na Narew wraz z jej malowniczymi nabrzeżami. Po przejechaniu 
ok 1 km docieramy do miejscowości Łacha. Następnie skręcamy 
w ulicę Mazowiecką, wzdłuż której poprowadzony jest szlak. Na 
tym samym odcinku jest również poprowadzony niebieski szlak ro-
werowy – Szlak Wschodni. Alternatywnie, chętni mogą zjechać  na 
rzeczną zaporę boczną i jechać  w stronę Gąsiorowa wałem. Oso-
by, które wybiorą jazdę zaporą boczną, podziwiać mogą pano-

ramę przeciwległego nabrzeża. Mijamy ośrodek rekreacyjny i po 
kilkudziesięciu metrach wjeżdżamy na nabrzeże utwardzone be-
tonowymi płytami. Łukiem objeżdżamy cypel tworzący w tym 
miejscu wąski przesmyk na Narwi i po przejechaniu 640 m  
docieramy do zjazdu na drogę gruntową, biegnącą u podnóża 
wału. Po 1 km opuszczamy gminę Serock i kierujemy się dalej 
na północ. Swoją przejażdżkę czerwonym szlakiem możemy 
rozpocząć z miejscowości Gąsiorowo i jechać w kierunku Zegrza 
Południowego. Wybór należy do nas… 

Wykaz atrakcji, które warto zobaczyć jadąc czerwonym 
szlakiem:
• Pozostałości po moście kolejowym
• Forty w Zegrzu
• Zespół koszarowy w Zegrzu
• Kościół garnizonowy w Zegrzu 
• Zespół dworsko – parkowy w Zegrzu (obecnie Pałac Zegrzyński)
• Pomniki przyrody w Zegrzu: dęby szypułkowe, lipy drob-

nolistne, żywotniki zachodnie
• Obserwatorium astronomiczne Borowa Góra w Jadwisinie
• Rezerwat przyrody „Wąwóz Szaniawskiego” w Jadwisinie
• Ruiny dworku rodziny Szaniawskich w Jadwisinie (po-

tocznie w Zegrzynku)
• Pomniki przyrody w Jadwisinie: sosny zwyczajne, dęby szy-

pułkowe, jesiony wyniosłe, lipy drobnolistne, głazy narzuto-
we: granit różowy – rapakiwi, granitoidy szary różnoziarnisty

• Rezerwat „Jadwisin”
• Zespół dworsko – parkowy w Jadwisinie- Pałac Radziwiłłów 
• Dawny zajazd pocztowy w Serocku

• Grodzisko Barbarka w Serocku
• Kościół parafialny w Serocku
• Izba Pamięci i Tradycji Rybackich
• Pozostałości wałów napoleońskich w Serocku
• Pomniki przyrody w Serocku – jesiony wyniosłe na grodzisku

szlak wschodni – o długości 17,1 km, czas 
przejazdu ok. 50 minut przy prędkości ok. 20 km/h. 

Ten naturalny, piękny szlak zaczyna swój bieg w miejscowości 
Łacha przy zjeździe z mostu biegnącego nad rzeką Narew. Z mo-
stu skręcamy w ulicę Mazowiecką, wzdłuż której poprowadzony 
jest szlak. Na tym samym odcinku jest również poprowadzony 
czerwony szlak rowerowy – VM-N Velomazovia – Szlak Na-
rwiański – Ostrołęcki. Alternatywnie, chętni mogą zjechać na 
rzeczną zaporę boczną i jechać  w stronę Gąsiorowa wałem. 
Osoby, które wybiorą jazdę zaporą boczną, podziwiać będą pa-
noramę przeciwległego nabrzeża. Mijamy ośrodek rekreacyjny 
i po kilkudziesięciu metrach wjeżdżamy na nabrzeże utwardzone 
betonowymi płytami. Łukiem objeżdżamy cypel tworzący w tym 
miejscu wąski przesmyk na Narwi i po przejechaniu 640 m  
docieramy do zjazdu na drogę gruntową, biegnącą u podnó-
ża wału, po 1 km jazdy drogą gruntową skręcamy w prawo 
w kierunku Gąsiorowa. Tutaj na odcinku 1340 m jedziemy 
ciasną uliczką, wśród zabudowy letniskowej aż docieramy na 
skraj lasu, skąd ponownie wjeżdżamy w obszar zabudowy let-
niskowej. Taki krajobraz będzie nam towarzyszył przez 1,3 km.  
Kolejny odcinek biegnie skrajem lasu, skąd po prawej stronie 
rozpościera się widok na malownicze łąki nad Narwią. Po prze-
jechaniu 1,65 km docieramy do drogi krajowej nr 62, którą 
przekraczamy i skrajem lasu kierujemy się w stronę miejscowo-
ści Kania Nowa i Kania Polska. Od tego miejsca ponownie przez 
najbliższych kilka kilometrów będziemy jechać drogą leśną oraz 
obok zabudowy rekreacyjnej. Jadąc dalej szlakiem, docieramy 
do ulicy Bindugi, która doprowadzi nas do ulicy Nadbużańskiej. 
Następnie jedziemy wzdłuż rzeki Bug. Stąd rozpościera się wi-
dok na rzekę wraz z jej malowniczymi nabrzeżami i naturalnymi 
wysepkami porośniętymi bujną roślinnością. Wysepki i nabrze-
ża rzeki są ostoją wielu gatunków ptactwa wodnego. Po dotar-
ciu do pętli autobusowej, możemy wjechać na wał i kontynu-
ować jazdę górą przez kolejne 2,2 km podziwiając nadbrzeżne 
krajobrazy. Po lewej stronie widzimy ujście Bugu do Narwi wraz 
z daleką perspektywą Jeziora Zegrzyńskiego. Przed nami, na 
przeciwległym brzegu Narwi rozciąga się panorama Serocka. 
Następnie szlak niebieski prowadzi ulicą Arciechowską w miej-
scowości Cupel. Po drodze mijamy ciekawie ukształtowane 
Starorzecze Bugu – pozostałość po dawnym korycie rzeki. Dalej 
drogą gruntową podróżujemy wśród łąk i pastwisk, docierając 
do miejsca skąd rozpoczęliśmy naszą wycieczkę. Alternatywnie, 
nie wjeżdżając w ulicę Arciechowską, naszą wycieczkę możemy 
kontynuować dalej wałem, jadąc wzdłuż brzegu rzeki Narew 
podziwiając ujście rzeki Bug do rzeki Narew. Po przejechaniu 
2,8 km, przed samym mostem zjeżdżamy z wału i polną drogą 
docieramy do miejsca, skąd rozpoczęliśmy naszą wycieczkę. 

Wykaz mijanych atrakcji:
• pomniki przyrody w miejscowości Łacha – lipy drobnolistne
• zrewitalizowane rzeczne zapory boczne
• pozostałości po cmentarzu ewangelickim
• drewniane chałupy po dawnych mieszkańcach wsi
• kapliczki przydrożne
• malownicze krajobrazy 
• starorzecze Bugu
• liczne gniazda bociana białego

Imprezy kulturalne i sportowe

Gmina Serock proponuje swoim mieszkańcom i turystom 
szereg przedsięwzięć kulturalnych i sportowych na stałe 
wpisanych do serockiego kalendarza imprez:

Bieg Wojciechowy – uliczna impreza biegowa rozpoczy-
nająca okres „Wojciechowego świętowania” na sportowo. 
Cieszy się świetna frekwencją i opiniami wśród amatorów 
biegania licznie reprezentowanych przez biegaczy z Miasta 
i Gminy Serock. Bieg główny na 10 km rozgrywane jest na 
trasie atestowanej przez PZLA, towarzyszą mu biegi rodzin-
ne, marsz nordic walking oraz bieg z książką.

Piknik Ekologiczny – Serock wita wiosnę wydarzeniem, 
które kieruje uwagę mieszkańców i gości na ekologię.  
W ekostoisku można zdobyć wiedzę o segregacji odpadów 
lub recyklingu. Za udział w licznych konkursach czekają 
ekoupominki, a na zgłodniałych ekosmakołyki przygotowa-
ne przez panie z gminnych Kół Gospodyń Wiejskich. Impre-
za towarzyszy odbywającemu się w tym samym czasie na 
serockim rynku Biegowi Wojciechowemu.

Wojciechowe świętowanie 
(Święto Patrona Serocka św. Wojciecha)
Co roku mieszkańcy gminy, turyści i goście, w okresie 
wiosennym uczestniczą w imprezach kulturalnych, spor-
towych, rekreacyjnych i uroczystościach kościelnych po-
święconych wspomnieniu Patrona Serocka św. Wojciecha. 
Kulminacyjnym punktem obchodów stał się festyn poprze-
dzony barwnym korowodem mieszkańców, którzy wystę-
pują w wymyślnych przebraniach i aranżacjach zgodnych 
z tematem przewodnim wydarzenia. Na rynku odbywają 
się występy artystów sceny lokalnej, które wieńczy kon-
cert galowy gwiazdy polskiej lub zagranicznej.

„Wianki” – plaża miejska w Serocku
Coroczna impreza inaugurująca sezon letni nad Jeziorem 
Zegrzyńskim. Festyn połączony z konkursem wianków Nocy 
Świętojańskiej. Jest też okazją do wręczenia nagród zwy-
cięzcom zawodów i turniejów sportowych organizowanych 
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Część artystyczną uświetniają zespoły muzyczne i ta-
neczne z naszej gminy oraz zespół zaproszony jako 
gwiazda wieczoru.
Festyn kończy zabawa taneczna oraz pokaz sztucznych ogni.

Warsztaty rzemieślnicze na podgrodziu „To Barbarki robota” 
Nieczęsto mieszkańcy Serocka i turyści mają możliwość 
przyjrzeć się pracy, która dziś już służy coraz mniej celom 
zarobkowym, stając się bardziej pasją i częścią folkloru, 
ocalanego od zapomnienia. Nauka fechtunku, wybija-
nie średniowiecznych monet, kowalstwo, garncarstwo, 
wikliniarstwo, koronkarstwo, tkactwo, pszczelarstwo 
– rzemieślnicy dokładają starań, by było ciekawie i nie-
standardowo. Przedsięwzięcie realizowane na podgrodziu 
ma na celu przedstawienie mieszkańcom pierwotnego 
charakteru miasta i aktywność ówczesnych mieszkańców, 
zintegrowanie mieszkańców poprzez udział we wspólnej 
zabawie i wspólnej pracy, ożywienie miejsca, które dało 
początek miastu.

Serock Folkowo – to muzyczne wydarzenie, które zabiera 
wszystkich w malowniczą podróż po interesujących zakąt-
kach świata, prezentując różne nurty i klimaty muzyczne. 
Tradycyjnie impreza organizowana jest pod koniec czerwca 
na serockim rynku. Kilkugodzinny przegląd różnych nurtów 
muzycznych oraz pokazy tańców narodowych i regionalnych 
są niezapomnianą wędrówką i powrotem „do korzeni”,  
a dla uczestników wydarzenia wspaniałym spotkaniem  
z folklorem rodzimym oraz innych narodów. 

Fontanny Muzyki – wakacyjne spotkania z różnymi gatun-
kami muzyki pochodzącymi, jak jej wykonawcy, z różnych 
stron świata. Profesjonalne, plenerowe koncerty odbywają 
się w letnie, niedzielne popołudnia obok fontanny na seroc-
kim rynku, gromadząc melomanów.

„Piknik rodzinny” – plaża miejska w Serocku
Impreza o charakterze rodzinnego festynu, która groma-
dzi bardzo dużą ilość widzów nie tylko z naszej gminy, ale 
i z okolic. W związku z tym, że impreza odbywa się w okre-
sie wakacyjnym, gościmy również na niej wielu turystów.
W trakcie trwania pikniku na scenie prezentują się grupy 
kabaretowe, bardzo znane i lubiane gwiazdy estrady. Dla 
uczestników festynu organizowane są również konkursy 
i zabawy. 

Święto Wojska Polskiego – w połowie sierpnia, w Zegrzu 
– miejscowości o bogatych tradycjach wojskowych, odby-
wa się plenerowy festyn z wieloma atrakcjami dla dzieci  
i dorosłych oraz występami muzycznymi, zabawą taneczną 
i pokazem sztucznych ogni.

„Święto Darów Ziemi”– Wola Kiełpińska
Uroczystość o charakterze gminnych dożynek z udziałem 
przedstawicieli władz samorządowych oraz gości. Na wysta-
wie prezentowane są „dary ziemi” pochodzące z ogrodów, 
sadów i pól z gminy Serock. Delegacje poszczególnych wsi 
i jednostek z terenu miasta i gminy w korowodzie prezentują 
plony i wieńce dożynkowe. Wszystko to oprawione jest wy-
stępami artystycznymi w wykonaniu zespołów dziecięcych, 
młodzieżowych oraz gwiazd estrady.

Święto odzyskania niepodległości
Uroczysta akademia na serockim rynku z udziałem władz 
samorządowych, mieszkańców, przedstawicieli wojska, 
szkół, organizacji społecznych. 

Bieg niepodległości
Bieg uliczny, w różnych kategoriach wiekowych i na róż-
nych dystansach, ze startem z rynku - towarzyszący obcho-
dom święta odzyskania niepodległości.

Spotkania Wigiline
Uroczystość gromadząca na rynku mieszkańców gminy. 
Specjalnie na tę okazję na rynku miejskim ustawiana jest 
szopka bożonarodzeniowa. Dla uczestników imprezy ar-
tyści śpiewają kolędy. Spotkaniu towarzyszy św. Mikołaj, 
rozdający słodycze. Władze miasta składają życzenia przy-
byłym. Podczas uroczystości serwowane są potrawy wigi-
lijne. W trakcie imprezy rozstrzygany jest również coroczny 
konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Motyw Bożona-
rodzeniowy” oraz wręczane są nagrody dla zwycięzców. 

Wykaz gniazd bociana białego

• Cupel ul. Arciechowska 17

• Cupel ul. Bociania

• Cupel ul. Damiana 5

• Cupel ul. Nadbużańska 24

• Cupel ul. Różana 13

• Cupel ul. Starorzeczna 55   

• Gąsiorowo ul. Tusińska 55

• Kania Nowa ul. Serocka 31

• Karolino 57

• Marynino 1c

• Wierzbica 69

• Wola Kiełpińska  

(parking przy kościele)

• Zabłocie 5

• Zabłocie 21

• Zabłocie 30 

Baza gastronomiczna
Serock
Bar restauracyjny Kuchnia Polska, ul. Pułtuska 25,  
05-140 Serock, tel. 500 222 701
Bistro “U Bogusi”, ul. Kościuszki 10
Restauracja “Pyza” 
ul. Kościuszki 2, tel. 509 161 415
Cukiernia Pychotka, ul. Rynek 3,  
05-140 Serock, tel. 603 160 636
Naleśnikarnia Kolorowy Talerz 
ul. Rynek 13/1, 05-140 Serock
Pizzeria Nowa Diabolica, ul. Pułtuska 50,  
05-140 Serock, tel. 602 378 823
RED PUB, ul. Pułtuska 42, 05-140 Serock
Best Kebab And Restaurant, ul. Pułtuska 23
05-140 Serock, tel. 576 047 754
Bar – Yacht Club – sezonowo 
ul. Radziwiłła 2, 05-140 Serock
Dom Weselny Landa – sezonowo 
05-140 Serock, ul. Pułtuska 59b 
tel. 694 236 968, 502 08 87 89 
www.domweselny.serock.com.pl
Hotel Narvil: Kręgielnia Bar, 
Aurana&Bar, Bankiety, ul. Cz. Miłosza 14,  
05-140 Serock, tel. 22 566 10 00,  
www.hotelnarvil.pl, hotel@hotelnarvil.pl
Kawiarnia na terenie Green Park Conference  
Centre Biznesu, ul. Wyzwolenia 63 
05-140 Serock, tel. 22 782 78 87
Kawiarnia w Centrum Konferencyjno - 
Szkoleniowym Nikola 
ul. Wyzwolenia 61, 05-140 Serock
Restauracja Pan Tadeusz, Klub Nocny, Bar,  
ul. Czesława Miłosza 20, 05-140 Serock, 
tel. 22 782 99 00, fax. 22 782 99 01 
e-mail: marketing@hotelpantadeusz.pl 
www.hotelpantadeusz.pl

Restauracja – bar Kawiarnia na terenie OSW 
ORANGE POLSKA Sp. z.o.o., ul. Wyzwolenia 57,  
05-140 Serock, tel. 22 782 83 71
Tawerna Tramonti Pizza&Grill, ul. Retmańska 5,  
05-140 Serock, tel. 663 008 895
Bar u Masełka – sezonowy 
ul. Piaskowa 8, 05-140 Serock
Zajazd Pod Złotym Okoniem 
ul. Warszawska 49, 05-140 Serock 
tel. 22 782 69 59, fax.22 782 67 67 
e-mail: zajazd@zlotyokon.pl, www.zlotyokon.pl
Budka Gastronomiczna – Naturalne 
składniki, Tradycyjne przygotowanie;
Plac przy Biedronce ul. Warszawska 32
Smażalnia kurczaków, ul. Warszawska 49
05-140 Serock, tel. 782 69 59

Wierzbica
Bar Przydrożny, Wierzbica 10 B
Pizzeria Memo, ul. Na Skarpie 26 
Wierzbica 05-140 Serock, tel. 22 793 15 71
Restauracja Sapa, Wierzbica ul. Na Skarpie 24 
05-140 Serock, tel. 22 215 45 72
Restauracja Złoty Lin, Wierzbica 9,  
05-140 Serock, tel. 22 782 71 08, 22 782 74 73 
e-mail: zlotylin@zlotylin.pl, www.zlotylin.pl
Restauracja ŻuraWina 
Wierzbica 83 (przy obwodnicy Serocka) 
05-140 Serock, tel. 515 555 500
Cicha Zatoka, Ośrodek Rybacki 
Wierzbica 10, tel. 22 782 62 12
Jachranka
Chata Góralska – restauracja, Yacht Club  
Warszawianka, Jachranka 77, 05-140 Serock 
tel. 22 768 90 00 fax 22 768 92 85 
e-mail: hotel@warszawianka.pl    
www.warszawianka.pl

Restauracja Viktoria Kawiarnia Five 
o’clock na terenie Windsor Palace Hotel 
Jachranka 75, 05-140 Serock, tel. 22 782 87 87
Izbica
Pizzeria Ca’del Bosco Raffaelle 
ul. Polna 16, 05-140 Serock, tel. 22 435 96 88 
cadelbosco@onet.pl, www.cadelbosco.pl
Dębe
Restauracja i kawiarnia na terenie 
Ośrodka Szkoleniowego Krajowej Szkoły 
Sądownictwa i Prokuratury w Dębem 
Dębe 158, 05-140 Serock, tel. 22 774 20 61
Zegrze
Bar Arko, ul. Groszkowskiego 2, 05-131 Zegrze
Kurka Wodna – sezonowo 
ul. Groszkowskiego (dz.173), 05-131 Zegrze
Restauracja Pałac Zegrzyński 
05-131 Zegrze, ul. Groszkowskiego 3 
tel. 22 793 12 75, www.palac-zegrzynski.pl
Jadwisin
Kawiarnia w ośrodku Geovita 
Jadwisin, ul. Ogrodowa 31 
05-140 Serock, tel. 22 782 74 74
Kawiarnia – Restauracja w Klubie Mila 
Jadwisin - Zegrzynek, ul. Szaniawskiego 56 
05-140 Serock
Marynino
Zajazd Pauza, 
Marynino 1c, przy drodze nr 62, 05-140 Serock 
tel. restauracja i motel 600 560 411 
tel. właściciela 602 577 139 
danwen@02.pl, www.pauza.org.pl
Łacha
Restauracja Lipowy Przylądek 
Łacha, ul. Mazowiecka 75 
05-140 Serock, tel. 782 72 64

Ważne telefony
Ważne telefony 
Urząd Miasta i Gminy w Serocku 
ul. Rynek 21, tel. 22 782 88 05, fax. 22 782 74 99 
www.serock.pl, e-mail: umg@serock.pl
Poczta ul. Rynek 12, tel. 22 782 71 00, 782 74 15
Starostwo Powiatowe w Legionowie 
ul. Gen. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo 
22 764 01 00, 22 764 04 00 
www.powiat-legionowski.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Legionowie 
ul. Słowackiego 20, 05-120 Legionowo 
tel. 22 767 40 00, fax 22 767 42 54
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
ul. Okrzei 3, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, 
tel. 22 775 91 87, 775 26 26 
tel/fax 22 775 33 03
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  
w Legionowie 
ul. Gen. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo 
tel. 22 774 15 76, 22 774 02 52
Komisariat Policji w Serocku 
ul. Pułtuska 7, tel. 22 782 75 07 
Straż Miejska w Serocku 
ul. Rynek 21, tel. 22 782 88 33 oraz tel. 782 88 00, 
tel. kom. 603 873 290 
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Serocku, tel. 605 844 303, 605 842 303 
w Gąsiorowie, tel. 667 695 015, 509 942 483 
w Woli Kiełpińskiej, tel. 22 768 10 88 
w Stanisławowie, tel. 603 719 344, 501 269 445 
Państwowa Straż Pożarna w Legionowie, 22 774 28 28 lub 998 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku 
ul. A. A. Kędzierskich 2, tel. 22 782 66 00, 782 66 01 
tel./fax 22 782 74 05, biuro 22 782 74 35 
www.zdrowie.serock.pl, e-mail: spzoz@serock.pl 
czynny: pn.-pt. w godz. 7.30-19.00
Centrum medyczne Goldenmed 
ul. Pułtuska 53D, Serock 
tel. 22 100 41 10, www.goldenmed.pl
NZOZ Mazowiecki Szpital Onkologiczny Uczelni Warszawskiej 
im. Marii Skłodowskiej-Curie 
ul. Kościelna 61, 05-135 Wieliszew, tel. 22 766 15 00,  
22 766 15 99, www.szpitalonkologiczny.pl 
Nocna Pomoc Lekarska 
SPZLO Legionowo, ul. Sowińskiego 4, tel./fax 22 767 07 67 
pn.-pt. w godz. 8.00-18.00, soboty, święta – całodobowo 
wizyty w ramach NFZ 
Pogotowie ratunkowe: 
ambulatorium chirurgiczne 
ul. Sowińskiego 4, tel. 22 774 21 22, 774 29 09 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku 
ul. Pułtuska 35, 
tel. +48 22 782 80 70, fax. +48 22 782 80 71 
www.kultura.serock.pl, biuro@kultura.serock.pl
Biblioteka 
ul. Kościuszki 15, tel. 22 782 74 32 
e-mail: bibliotekaserock@vp.pl 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku 
ul. Pułtuska 47, tel./fax 22 782 73 50 
www.osir.serock.pl, e-mail: biuro@osir.serock.pl 
Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku 
ul. Nasielska 21, tel. 22 782-73-58, 782 67 44 
fax 22 782-61-51, 
www.wodociagiserock.pl, e-mail: wod.serock@post.pl 
Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 
05-140 Serock, ul. Nasielska 21, tel. 22 782-75-73, 782 67 11 
fax. 22 782-61-51, 
www.mgzgk.serock.pl, e-mail: mgzgk@serock.pl, kzb@serock.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. T. Kościuszki 15 tel./fax 22 782 71 39, 782 61 18 
www.ops.serock.pl, e-mail: ops_serock@poczta.onet.pl
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 
ul. T. Kościuszki 15, tel. 22 768 35 65 
www.oswiata.serock.pl, e-mail: zosip@serock.pl
Parafia Rzymsko-Katolicka w Serocku 
ul. Farna 7, tel. 22 782 73 22, www.parafia-serock.pl 
Parafia Rzymsko-Katolicka w Woli Kiełpińskiej 
tel. 22 782 75 60 www.parafia-antoni.pl 
Parafia Garnizonowa Rzymsko-Katolicka w Zegrzu 
05-131 Zegrze, ul. Drewnowskiego 1a, tel. 22 688 30 32 
www.zegrze.ordynariat.opoka.org.pl

Banki
Bank Spółdzielczy w Wyszkowie O/Serock 
ul. Pułtuska 25, 05-140 Serock, 
tel. 22 782 60 20, pn-pt 8.00-18.00 
PKO Bank Polski SA, Agencja, 
ul. Pułtuska 40, 05-140 Serock, tel. 22 782 60 66 
pn-pt 9.00-18.00, sob 9.00-12.00 
Alior Bank, ul. 11-Listopada 8, 05-140 Serock,  
pn-pt 9.00-7.00 
Bank Spółdzielczy w Legionowie filia w Serocku 
ul. 11 Listopada 8 lok. 4,  
pon. 8.00-18.00, wt.-pt. 8.00-16.00,  
tel. 22 782 67 04, fax. 22 782 85 10

Bankomaty 
Bankomat Banku Spółdzielczego w Wyszkowie o/Serock, 
Serock ul. Pułtuska 25 
Bankomat Banku Spółdzielczego w Legionowie 
filia w Serocku, Serock ul. 11 Listopada 8 (przy rynku) 
Bankomat PKO BP w Domu Handlowym „Wodnik” 
Serock ul. Pułtuska 38 
Bankomat przy Biedronce, Serock, ul. Warszawska 32 A

Apteki 
CALENDULA, ul. Pułtuska 27, tel. 22 782 72 39 
godziny otwarcia: pn-pt. 8.00-20.00, sb. 8.00-14.00 
ZDROWIE, ul. Pułtuska 16, tel. 22 782 65 60 
godziny otwarcia: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 8.00-14.00 
APTEKA AFI, ul. Rynek 17, tel. 22 782 85 67 
godziny otwarcia: pn.-pt. 8.00-19.00, sb. 8.00-14.00
Nasza Apteka, ul. Tadeusza Kościuszki 3, 
05-140 Serock, tel. 22 699 46 33
Apteka MAXFARM, ul. Pułtuska 53 D, 05-140 Serock, 
tel. 22 768 38 35
Apteka całodobowa: ul. Piłsudskiego 7B, 05-120 Legionowo 
tel. 22 774 23 81, fax: 22 77 4 16 41
Szkoły 
Szkoła Podstawowa  
im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie 
ul. Szkolna 46, tel. 782 75 48, recepcja: 782 83 60 
www.spjadwisin.szkolnastrona.pl,  
e-mail: spjadwisin@post.pl, 
Szkoła Podstawowa  
im. Mikołaja Kopernika w Serocku 
z oddziałami gimnazjalnymi 
ul. Pułtuska 68, tel. 782 73 11 
www.sp.serock.pl, e-mail: spserock@onet.eu 
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu 
z oddziałami gimnazjalnymi 
ul. Oficerska 3, tel. 22 765 40 80, 
www.zszegrze.edu.pl, e-mail: zszegrze@gmail.com 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej 
tel. 782 75 50, www.zsp-wola-kielpinska.pl,  
e-mail: wola_kielpinska@poczta.onet.pl 
Samorządowe Przedszkole  
im. Krasnala Hałabały w Serocku 
ul. Włodzimierza Wolskiego 15, Serock 
tel./fax 22 782 73 12,  
www.przedszkole.serock.pl,  
e-mail: przedszkole.serock@neostrada.pl 
Samorządowe Przedszkole w Zegrzu 
ul. Oficerska 2, 05-131 Zegrze, tel. 506 303 909, 
Oddział Przedszkolny Wola Kiełpińska 
Wola Kiełpińska 05-140 Serock, tel/fax: 22 782 75 50 
www.zsp.wolakielpinska.of.pl,  
e-mail: wola_kielpiska@poczta.onet.pl 
Niepubliczne Przedszkole Dzieciątka Jezus 
Stasi Las ul. Jutrzenki 7, tel. 601 131 863 
www.przedszkolemuzyczka.pl,  
e-mail: adp.info.net@gmail.com 
Uniwersytet Malucha  
– Przedszkole integracyjne (niepubliczne) 
Serock, ul. Wyzwolenia 31, tel. 22 782 68 43 
Niepubliczne Przedszkole Wesołe Skrzaty 
Serock, ul. Pułtuska 53 D, tel. 509 825 658 
www.wesoleskrzaty.edu.pl,  
e-mail:przedszkole@wesoleskrzaty.edu.pl 
Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku 
ul. W. Wolskiego 8, tel. 22 782 71 01 
www.wolski-serock.edu.pl,  
e-mail: sekretariat@wplski-serock.edu.pl 
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu 
ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, tel. 22 688 34 13, 
www.cslii.wp.mil.pl, e-mail: cslii@wp.mil.pl

Jolanta i Tadeusz Małkiewicz 
gospodarstwo agroturystyczne 
Marynino 49  
tel. 783 481 345
Jadwiga Tyska 
gospodarstwo agroturystyczne 
Zabłocie 29  
tel. 22 782 72 07, 501 772 811 
e-mail: jadwigatyska@tlen.pl,  
www.agrotyskie.pl
Regina Rataj 
gospodarstwo agroturystyczne 
Łacha, ul. Wyszkowska 13  
tel. 22 782 75 24, 696 356 911
Leszek Szałkow „Stajnia nad Łąkami” 
gospodarstwo agroturystyczne – stajnia 
Gąsiorowo ul. Tusińska 46a  
tel. 866 642 160 
e-mail: nadlakamigasiorowo@gmail.com 
www.nadlakami.pl
Maria i Leszek Chrzanowscy 
gospodarstwo agroturystyczne 
Jadwisin, ul. Szkolna 9  
tel. 500 899 203, 730 059 917 
e-mail: mariachrzanowska@wp.pl 
www.agroturystykajadwisin.mazowsze.pl

Magdalena Jakubowska-Gniadek 
gospodarstwo agroturystyczne 
stajnia „Sarmacya” 
Ludwinowo Zegrzyńskie 41 
tel. 604 656 045, www.sarmacya.pl
Małgorzata i Andrzej Szuba 
gospodarstwo agroturystyczne 
Serock, ul. Warszawska 44  
tel. 668 227 521, 606 373 549 
e-mail: gosiaszuba@o2.pl
Dom Pracy Twórczej Rybaczówka 
Marlena Radomska 
Święcienica 2b, tel. 665 451 617 
e-mail: marlenaradomska@tlen.pl
Magnolia Rooms 
pokoje gościnne, Krystyna Kacperska 
ul. Topolowa 22a, Nowa Wieś 
tel. 509 657 533 
http://magnolia-rooms.pl
Artur Baranowski 
pokoje gościnne, Stasi Las 
ul. Jutrzenki 14, tel. 668 859 385
“Pod rozbrykanym kucykiem” - 
pokoje gościnne, ul. Babie lato 1b,  
05-140 Karolino k. Serocka, tel. 608 077 817
ania@podrozbrykanymkucykiem.pl

Serock
Green Park Conference Centre 
ul. Wyzwolenia 63, 05-140 Serock 
tel. 22 782 78 87, fax 22 782 73 91 
recepcja@ibd.pl 
www.osrodekszkoleniowy.pl
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe NICOLA 
ul. Wyzwolenia 61, 05-140 Serock 
tel. 22 782 62 83, fax 22 782 61 61 
recepcja@cksnicola.pl, www.cksnicola.pl
Hotel *** Pan Tadeusz 
ul. Miłosza 20, 05-140 Serock 
tel. 22 782 99 00, fax 22 782 99 01 
marketing@hotelpantadeusz.pl 
www.hotelpantadeusz.pl
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy 
ORANGE POLSKA Sp. z.o.o. 
ul. Wyzwolenia 57, 05-140 Serock 
tel. 22 782 83 60, 515 114 629 
fax 22 782 85 16, www.exploris.pl 
serock@exploris.pl
Integracyjne Centrum Opieki, 
Wychowania, Terapii KKWR w Serocku 
ul. Wyzwolenia 31, 05-140 Serock 
tel./fax 22 782 68 43, kkwrserock@wp.pl 
www.integracjaserock.pl
Hotel**** Narvil Conference & Spa
ul. Miłosza 14 A, 05-140 Serock 
tel. 22 566 10 00, hotel@hotelnarvil.pl 
www.hotelnarvil.pl
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy PZW
ul. Retmańska 75, 05-140 Serock

Dębe
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. 
Ośrodek Szkoleniowy w Dębem 
Dębe 15B, 05-140 Serock, tel. 22 774 20 62 
www.debe.kssip.gov.pl, 
osdebe@kssip.gov.pl

Jachranka
Ośrodek Szkoleniowo - Konferencyjny 
CSK Sp. z o.o., Jachranka 73 

05-140 Serock, tel. 22 768 79 00 
www.csk-jachranka.pl
****Windsor Palace Hotel & Conference Center 
Hotele Korona Sp. z o.o., Jachranka 75, 
05-140 Serock, tel. 22 782 87 87,  
fax 22 782 87 88, www.windsorhotel.pl 
www.windsor.hotelekorona.pl 
rec@windsorhotel.pl
Lawenda ParkHotel 
Jachranka 74, 05-140 Serock 
tel. 601 556 686, recepcja@jachranka.pl 
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy  
ZETOM Jachranka 
Jachranka 76A, 05-140 Serock 
tel. 22 768 11 92, 22 768 11 93 
kom. 600 471 088, recepcja@zetom.pl
www.zetom.info, marketing@zetom.info
**** HOTEL “Warszawianka” Centrum 
Kongresowe Wellness & SPA Aquapark 
Jachranka 77, 05-140 Serock, tel. 22 768 90 00 
fax 22 768 92 85, hotel@warszawianka.pl 
www.warszawianka.pl 
recepcja@warszawianka.pl
Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS 
Jachranka 81, 05-140 Serock 
tel. 22 768 14 84 
jachranka-szkolenia@stat.gov.pl

Jadwisin
Centrum Szkoleń i Konferencji 
„Geovita” w Jadwisinie 
Jadwisin, ul. Ogrodowa 31, 05-140 Serock 
tel. 22 782 74 74, fax 22 782 63 48 
jadwisin@geovita.pl 
recepcja.jadwisin@geovita.pl 
www.geovita.pl
Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny 
„Klub Mila” Akademia Kusznierewicza 
Jadwisin, ul. J. Szaniawskiego 56 
05-140 Serock, tel. 22 782 73 02 
fax. 22 378 26 64, kom. 603 565 558 
www.klubmila.pl 

www.akademiakusznierewicza.pl 
recepcja@klubmila.pl
Ośrodek Wypoczynku Letniego  
w Jadwisinie, Jadwisin, ul. Szkolna 46,  
05-140 Serock, tel. 512 298 852 
www.osir.serock.pl, biuro@osir.serock.pl

Łacha
“Lipowy Przylądek” – sezonowy 
ul. Mazowiecka 75 Łacha 
05-140 Serock, tel. 22 782 72 64 
lipowy-przyladek@phnsa.pl 
www.lipowy-przyladek.pl

Marynino
Motel Zajazd Pauza 
Marynino 1 c, 05-140 Serock 
tel. motel-restauracja 600 560 411 
tel. właściciela 602 577 139 
danwen@02.pl, www.pauza.org.pl

Wierzbica
Hotel *** – Restauracja “Złoty Lin” 
Wierzbica 9, 05-140 Serock,  
tel. 22 782 66 33 
hotel@zlotylin.pl, www.zlotylin.pl

Zegrze
Pałac Zegrzyński
ul. Groszkowskiego 3, 05-131 Zegrze 
tel.22 793 12 75, 22 793 13 65 
fax 22 793 20 64 
recepcja@palac-zegrzynski.pl 
www.palac-zegrzynski.pl
Ośrodek Szkoleniowy Wojskowej 
Akademii Technicznej 
ul. Groszkowskiego 2, 05-131 Zegrze 
tel. 22 688 34 33, www.wat.edu.pl 
zagle_zegrze@wat.edu.pl
Wojskowy Klub Sportowy ZEGRZE 
– brak bazy noclegowej, ul. Groszkowskiego 8 
05-131 Zegrze, tel. 605 418 152 
klub@wkszegrze.com.pl

Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe

Gospodarstwa agroturystyczne, pokoje gościnne

Jezioro Zegrzyńskie, nazywane popularnie Zalewem Zegrzyń-
skim powstawało w roku 1963, w wyniku budowy stopnia 
piętrzącego i elektrowni na rzece Narew w miejscowości Dębe. 

ZEGRZE
Twierdza Zegrze.
Zbudowana przez władze carskie w latach 1890-1907, jako 
część zewnętrznego pierścienia umocnień twierdzy Modlin. 
Ufortyfikowanie utworzone z dwóch ziemno-betonowych 
fortów: jednego obszernego tzw. umocnienia dużego, 
w postaci nieregularnego siedmioboku, drugiego mniejszego 
tzw. umocnienia małego - połączonych wałem ziemnym dla 
piechoty. W latach 1912-1914 twierdza była modernizowana. 
Obecnie obiekt wygrodzony, z zachowanymi obiektami 
fortowymi, obszar w dużym stopniu zadrzewiony samosiewem. 
W historycznych granicach wyznaczonych fortami, utrzymany 
jest zespół koszarowy powiązany przestrzennie z zespołem 
dworsko – pałacowym. Obecnie zachowane jest: 7 budynków 
koszarowych murowanych z pocz. XIX w., odbudowanych  
w 1948 - 1951 r., 3 potężne prochownie z pocz. XX w., dawny 
hotel oficerski, budynek murowany z końca XIX w oraz Kasyno 
Oficerskie w Zegrzu - neoklasycystyczny budynek carski  
z pocz. XX w. (d. Pałac Radziwiłłów) zbudowany na planie 
prostokąta, z dobudówką od strony północnej. Przed 
wejściem do budynku, od strony frontowej, podjazd typowy 
dla rezydencji, przy którym znajdują się dwie latarnie. 
Fasada ogrodowa wychodzi na niski taras ograniczony 
tralkową balustradą z gazonami. We wnętrzu dominującym 
pomieszczeniem jest otwierająca się na taras sala tzw. 
lustrzana, poprzedzona dwoma przedsionkami. Kompleks 
przedsionków i sali głównej stanowi oś, po której stronach 
umieszczono mniejsze pomieszczenia. Sala lustrzana jest 
pomieszczeniem o najbogatszym wystroju, w którym dominują 
formy neoklasycystyczne i neorenesansowe. Dawniej odbywały 
się tu słynne w okolicach bale podchorążych z Wyższej Szkoły 
Oficerskiej Wojsk Łączności. Od chwili powstania obiekt pełnił 
funkcję kasyna dla oficerów garnizonu Zegrze. Obecnie mieści 
się tu Klub Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. 
Kasyno otoczone jest parkiem krajobrazowym. 

Kościół z 1758 r. pw. Świętego Antoniego i Świętej Barbary, 
w 1895 r. zmieniony na cerkiew, częściowo zniszczony  
w 1914, w 1932 r. przebudowany wg projektu arch. Edgara 
Aleksandra Norwertha na kościół garnizonowy. Częściowo 

zniszczony podczas II wojny światowej, wyburzony  
w 1987 r. Obecnie na jego miejscu stoi kościół parafialny 
pw. Matki Boskiej Fatimskiej. We wnętrzu kościoła 
zachowana kolumna dawnego kościoła.

Zespół dworsko-parkowy Krasińskich w Zegrzu z XIX w. 
Historia Pałacu Zegrzyńskiego sięga 1847 roku, 
kiedy to Krasińscy założyli folwark oraz wybudowali 
dwukondygnacyjny, harmonijnie rozbudowany pałacyk 
(w otoczeniu pięknego parku). Został on przebudowany  
i adaptowany w latach 1897 – 1910 na letnią rezydencję 
carskiego generała – gubernatora warszawskiego. Obok 
budynek murowany 1-kondygnacyjny, mieszkalny, dawna 
stajnia z pocz. XVIII w. Wokół zachował się liczny starodrzew. 
Przez wiele lat ośrodek wypoczynkowy Polskiej Agencji 
Prasowej, obecnie pod nazwą „Pałac Zegrzyński” jest filią 
Hotelu Warszawianka Centrum Kongresowego w Jachrance.

Rezerwat przyrody „Zegrze”.
Lasy rezerwatu są pozostałością Puszczy Serockiej. 
Dominującym zespołem roślinnym jest subborealny bór 
mieszany zamieszkany przez liczne gatunki zwierząt m.in. 
ryjówkę aksamitną, kilka gatunków nietoperzy, sarnę, lisa, 
dzika, dzięcioła czarnego, dudka.
	Pomniki przyrody w Zegrzu: 9 dębów szypułkowych, 5 lip 
drobnolistnych, 1 żywotnik zachodni.

CUPEL
Pracownia artysty-malarza Stanisława Witolda Bieniasa - Cupel 
ul. Grabowa 1 (róg ulic Różanej i Arciechowskiej) - w położonej 
nad starorzeczem Bugu pracowni można zobaczyć ciekawe 
portrety, pejzaże z okolic Serocka, Mazowsza, Kurpiowszczyzny, 
ale także fragmenty starej Warszawy). stanislaw_witold_
bienias@op.pl telefon: 798-768-175, (22) 793-10-83

DĘBE
Fort w miejscowości Dębe z 1904 r. 
Położony na linii Modlin – Zegrze, uzupełnienie linii carskiej. Dwie 
kaponiery przeciwskarpowe, barkanowy, jednowałowy z wałem 
dla piechoty i artylerii, z koszarami szyjowymi połączonymi  
z wałem skazamatowaną galerią. Zachowane pomieszczenia 
koszar szyjowych, kaponiery uszkodzone, utrzymane fosy. 
Wnętrze fortu znacznie zadrzewione samosiewem.

Ruiny baszty w Dębem
Pozostałość zabudowań folwarku majątku Poniatowskich. 
Z dawnego założenia parkowego zachował się gazon  
z podjazdem, aleja dębowa i szpaler lipowy.

	Pomnik przyrody w miejscowości Dębe: 7 dębów 
szypułkowych.
	Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy w Dębem.

JADWISIN
Zespół dworsko-parkowy w Jadwisinie.
Budynek dworu wzniesiony w drugiej połowie lat 
dziewięćdziesiątych XIX w. dla księcia Macieja Radziwiłła  
i jego żony Jadwigi z Krasińskich. To neorenesansowy obiekt 
nawiązujący stylowo do form renesansu francuskiego. 
Murowany z cegły na podmurówce z kamieni polnych, licowany 
czerwono-brunatnymi płytkami ceramicznymi, z tynkowanymi 
narożami i obramieniami otworów. Nieregularny, parterowy, 
podpiwniczony, z mieszkalnym poddaszem i piętrowymi 
ryzalitami zakończonymi wysokimi szczytami oraz czworoboczną, 
dwukondygnacyjną wieżą w elewacji frontowej. Pałac z ogrodem 
ozdobnym z XIX w. z zachowanym starodrzewem, utrzymanymi 
powiązaniami przestrzennymi w postaci dróg z zespołem 
pałacowo – parkowym w Jadwisinie oraz zespołem dworsko 
– parkowym w Zegrzynku, otoczony parkiem krajobrazowym 
urządzonym w 1900 r., przechodzącym w las.

Ruiny zespołu dworsko-parkowego w Zegrzynku. 
Dwór z 1838 r. własność Radziwiłłów, w 2 poł. XIX w. stał się 
własnością Wandy i Zygmunta Szaniawskich, następnie ich syna 
Jerzego Szaniawskiego (1886-1970) - pisarza. Dwór spalono  
w 1977 r., zachowane są jedynie ruiny piwnic dworu ze 
schodami ogrodowymi oraz ruiny dwóch innych budynków 
(gospodarczego i inwentarskiego) i dwa murowane słupy 
bramne. Otaczający ruiny las porasta malowniczą krawędź 
erozyjną i wąwóz (rezerwat przyrody Wąwóz Szaniawskiego).

Rezerwat przyrody „Wąwóz Szaniawskiego”  
w Jadwisinie
Powierzchnia rezerwatu wynosi 14 ha z utrwalonym przez 
roślinność wąwozem erozyjnym, z porastającym cały teren 
lasem grądowym oraz fragmentem zdziczałego parku. Walory 
wąwozu podnosi obecność ruin dworku Jerzego Szaniawskiego 
otoczonego resztkami drzewostanu parkowego. Droga dnem 
wąwozu prowadzi do dawnej stanicy PTTK - obecnie Ośrodek 
Sportowo-Rekreacyjny Klub Mila.

Rezerwat „Jadwisin”
Uroczysko leśne w pobliżu Serocka o pow.100 ha, gdzie 
znajduje się XIX-wieczny neoklasycystyczny pałac należący 
w przeszłości do Radziwiłłów. Występują tu siedliska 
grądów i lasów mieszanych z pomnikowymi dębami 
szypułkowymi i sosnami pospolitymi.
	Pomniki przyrody w Jadwisinie: 12 dębów 
szypułkowych, 1 jesion wyniosły, 2 lipy drobnolistne, 
5 sosen pospolitych, głaz narzutowy, granit różowy – 
rapakiwi, głaz narzutowy, granitoid szary różnoziarnisty. 

ŁACHA
	Pomnik przyrody: 2 lipy drobnolistne.

KAROLINO
	Pomniki przyrody w rejonie miejscowości Karolino  
i ul. Moczydło w Serocku: 2 sosny pospolite i 7 dębów 
szypułkowych.

KANIA POLSKA
Mecholówka Pracownia Ceramiki i Małych form 
Witrażowych – Kania Polska ul. Szeroka 3a 
05-140. Letnia i zimowa Galeria autorska.  
Centrum szkolenia plastycznego.
email: bzot@wp.pl lub mecholowka@gmail.com 
tel. 502 519 950

SEROCK
Rynek serocki 
Prostokątny rynek z wychodzącymi z naroży ulicami 
zachował układ urbanistyczny ze średniowiecza. W latach 
1846-1848 położono na nim bruk, który istnieje do dziś. 
Ze zniszczeń – zwłaszcza z II wojny światowej – ocalało 
tylko kilka kamienic – dziś mają one numery 1, 5, 14 i 16.  
W pobliżu obecnej ul. 11 Listopada w XIX wieku 
znajdowała się synagoga, której ostatnim rabinem był 
Icchak Morgenstern. Podczas wojny została zniszczona,  
a ludność żydowską wywieziono do getta.
W latach 1995-1997 r. wzniesiono na rynku ratusz w stylu 
neoklasycystycznym, pobudowano także nowe – stylowe - 
kamienice, nawiązujące do układu i wyglądu historycznego.

Grodzisko Barbarka w Serocku
Wczesnośredniowieczne, koliste grodzisko funkcjonujące 
w XI – XIII w. położone na wysokim brzegu Narwi,  
w pobliżu ujścia Bugu, oddzielone od kościoła jarem. Badania 
archeologiczne w latach 1962-66 ujawniły trzy fazy wału  
o konstrukcji rusztowej i przekładkowej, jamy magazynowe, 
ślady słupów oraz paleniska. W XV – XVI w. istniał tu 
cmentarz, a w XVII w. serocki pleban ufundował tu kaplicę 
pw. św. Barbary. W czasie prac wykopaliskowych odsłonięto 
fragmenty fundamentów kaplicy z XVII w. Obecnie na 
wzgórzu istnieje taras widokowy, a o początkach serockich 
dziejów przypominają makieta grodu i tablice historyczne. 
Na Barbarkę prowadzą trakty spacerowy.

Zespół kościoła parafialnego w Serocku.
Kościół murowany fundacji książąt mazowieckich, forma ar-
chitektoniczna późnogotycka. Wybudowany w latach 1520-
1525 lub 1512-1535, pierwotnie pw. Świętego Wojciecha 
biskupa. W XVII w. nastąpiła zmiana wezwania kościoła 
na Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie. Obok kościo-
ła budynek plebanii murowany z przełomu XIX i XX w.  
Wokół kościoła ogrodzenie murowane z przełomu XIX i XX w.  
Kościół usytuowany jest na skarpie z widokiem na połącze-
nie Bugu i Narwi oraz Jezioro Zegrzyńskie. 

Atrakcje turystyczne
Dawny zajazd poczto-
wy (zwany napoleońskim) 
przy ul. Pułtuskiej w Serocku 
z 1 poł. XIX w. obejmuje 
dwa budynki połączone 
murem z bramą zamkniętą 
łukiem odcinkowym oraz 
boczne skrzydło z trzema 
przybudówkami ustawiony-
mi prostopadle. Tego typu 
klasycystyczny układ cha-
rakteryzował budownictwo 
miast i miasteczek Króle-
stwa Polskiego. Przebudo-
wany w wieku XIX i XX. 

Pozostałości wałów napoleońskich w Serocku
Fortyfikacje z 1807/1808 r. wybudowane z polecenia Na-
poleona jako część trójkąta obronnego Modlin – Serock – 
Praga. W latach 1882-1890 rozbudowane o przedmoście, 
w ramach budowy pasów fortów twierdzy Modlin.

Plaża miejska
Plaża miejska w Serocku w sezonie letnim tętni życiem. Jest tu molo, 
przystań, ciekawie rozwiązana infrastruktura rekreacyjno-sportowa 
i zaplecze sanitarne. Plaża dostępna jest dla mieszkańców i tury-
stów dzięki dobrym lądowym połączeniom komunikacyjnym 
i rejsom z Warszawy przez Kanał Żerański do Serocka. Będąc już 
na miejscu warto wybrać się w sponsorowany przez gminę rejs po 
Jeziorze Zegrzyńskim, zajrzeć na pobliski rynek lub wyruszyć Bulwa-
rem Nadnarwiańskim, Edukacjną Ścieżką Ekologiczną i siecią szla-
ków pieszo-rowerowych (ponad 88 km) na spotkanie z serockimi 
zabytkami, niepowtarzalnym krajobrazem i przyrodą. Dodatkową 
atrakcją na miejskiej plaży są imprezy kulturalne i sportowe odby-
wające się zgodnie z Gminnym Kalendarzem Imprez.

Dom, w którym nocował Picasso
Jesienią 1948 r. na zaproszenie Heleny i Szymona Syrkusów - znanych 
i cenionych architektów - w Polsce przebywał Pablo Picasso. Podczas 
wizyty malarz odwiedził Warszawę, Wrocław, Kraków i Serock, 
gdzie Syrkusowie mieli dom weekendowy. Dzień minął na zbieraniu 
owoców w sadzie, kąpieli w Narwi, łowieniu ryb. Wieczorem 
pogodny, rozgadany, ruchliwy Picasso na dwie godziny pogrążył się 
w ciszy, by narysować portret pięknej Mercedes - córki Manueala 
Sancheza Arcasa - ministra kultury w radzie Republiki Hiszpanii, który 
przyczynił się do przyjazdu malarza do Polski.

Mural przy ul. św. Wojciecha
Mural znajduje się na budynku przy ul. św. Wojciecha opodal 
starej, zrewitalizowanej szkoły przeznaczonej na siedzibę Izby 
Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku. Dzieło, autorstwa 
Mariusza Libela, nawiązuje w artystyczny sposób do ekspozycji 
muzealnej w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich.

Mural przy ul. Kościuszki
Mural przedstawia flisaka na tratwie płynącej po rzece –  
w domyśle rzece Narew. To impresja na temat historii miasta i jego 
mieszkańców. Postać flisaka to symbol mieszkańca Serocka – tego 
dawnego, którego życie codzienne i działalność koncentrowały 
się wokół Narwi, trudniącego się flisactwem czy rybołówstwem, 
znajdującego pożywienie w rzece i spławiającego nią towary na 
sprzedaż. Można w nim odnaleźć również obecnego mieszkańca, 
zapatrzonego w symbole miasta powstałe dzięki działaniom 
jego przodków: grodzisko, kościół, ratusz. To właśnie te znaki 
tworzą dziś markę Serocka – służą identyfikacji i promocji miasta 
na mapie Polski i Europy. I to na nich również oparty został 
projekt logotypu towarzyszącego jubileuszowi 600-lecia, który 
wykorzystany został w projekcie muralu.
Metaforyczna na muralu jest również rzeka – funkcjonująca 
nie tylko jako symbol upływającego czasu, ale również jako 
świadek zmian zachodzących w mieście na przestrzeni wieków.

Nimfa
Narwiana, to jedna z nimf, które według legendy zamieszkiwała 
Jezioro Zegrzyńskie. Okoliczne nimfy raczej były przyjazne dla 
mieszkańców, swoją nieprzychylność okazywały tylko wów-
czas, gdy ktoś naruszał ich spokój w rzece. Nimfy przybyły do 
Jeziora Zegrzyńskiego najprawdopodobniej wodami Wisły, były 
często spotykane w latach 60 i 70. Potem słuch o nich zaginął, 
czasem tylko późnym wieczorem rzeka niosła piękny kobiecy 
śpiew, który trudno było przypisać konkretnej osobie. W 2017 
roku jednak na nadnarwiańskim brzegu zaczęła pojawiać się 
piękna kobieta z rybim ogonem. Nazwaliśmy ją Narwiana,  
a chcąc przybliżyć turystom opowieść o serockich nimfach, po-
stanowiliśmy na plaży umieścić jej wizerunek...

Kawiarnia filiżanka – prywatna kolekcja filiżanek  
w Cukierni Pychotka przy ul Rynek 3 w Serocku tel. 603 160 636

Naleśnikarnia Kolorowy Talerz – prywatna kolekcja 
talerzy w Naleśnikarni przy ul. Rynek 13/1 w Serocku

	Pomnik przyrody w Serocku, teren dawnego grodziska:  
2 jesiony wyniosłe.

Pozostałości Cmentarza Żydowskiego w Serocku
W 2014 r. na terenie dawnego kirkutu powstał pomnik,  
w którego bryłę, zostały wkomponowane najlepiej zachowane 
fragmenty macew. Wejście od strony rzeki Narew. 

ŚWIĘCIENICA
Dom pracy twórczej Rybaczówka w Święcienicy 2b, 05-140 
Serock. Właścicielka, Marlena Radomska proponuje m. in. warsz-
taty rękodzielnicze i teatralne, zajęcia edukacyjne dla szkół w za-
grodzie edukacyjnej. Tel 665 451 617; marlenaradomska@tlen.pl

NOWA WIEŚ
Muzeum Palindromów – prywatne, niekomercyjne muzeum  
w miejscowości Nowa Wieś ul. Serocka 13D, 05-140 Serock. 
Utworzone w roku 2007 i prowadzone przez profesora Tadeusza 
Morawskiego. W kolekcji: komplet książek z polskimi palindroma-
mi oraz książki T. Morawskiego, artykuły prasowe, recenzje, obra-
zy, grafiki, fotografie i inne eksponaty związane z palindromami 
oraz ich twórcami. Kontakt : T.Morawski@ire.pw.edu.pl
Aleja Przyjaciół w Nowej Wsi – znajduje się tu jedyna  
w Polsce wiejska Aleja Przyjaciół z zamontowanymi w chodniku 
imiennymi płytami poświęconymi osobom obdarzonym przez 
społeczność tytułem Przyjaciela Nowej Wsi.

WOLA KIEŁPIŃSKA
Kościół pw. Św. Antoniego Padewskiego 
Neobarokowy kościół wpisany do rejestru zabytków  
w 1974 roku. Zbudowany w latach 1895 – 1899,  
z fundacji Jadwigi i Macieja Radziwiłłów. W ołtarzu 
głównym znajduje się obraz Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny, namalowany przez Ferenca Szoldaties  
w Rzymie w 1898 roku, sprowadzony w intencji księżnej 
Jadwigi Radziwiłłówny. Kościół otoczony starodrzewem.
	Pomnik przyrody w Serocku: 7 dębów szypułkowych.

BOROWA GÓRA
Obserwatorium astronomiczne Borowa Góra w Jadwisinie 
- z 1 poł. XX w. 
Obserwatorium astronomiczno-geodezyjne powstałe w 1925 roku, 
funkcjonuje do dzisiaj. Można tam zobaczyć zabytkowe przyrządy 
pomiarowe i główny punkt astronomiczny (punkt triangulacyjny 
wyznaczony jako historyczny środek Polski - w tamtym czasie) 
znajdujący się pod widocznym z drogi nr 61 siedmiometrowym 
kopcem. Można też wejść na trójnożną betonową wieżę,  
z 1936 r., o wysokości 20 metrów służącą kiedyś do sprawdzania 
instrumentów geodezyjnych, a obecnie jako punkt widokowy.

Serock w starej i nowej fotografii, autor: Dawid Musiał

Pałac Krasińskich w Zegrzu, fot. M. Rosolska

Kasyno w Zegrzu, fot. M. Rosolska

Późnogotycki kościół w Serocku, 
fot. arch. UMiG Serock

Plaża w Serocku, fot. UMiG Serock

Plaża i molo z przystanią w Serocku, fot. Paweł Kozarzewski

Ruiny dworku Szaniawskich, fot. arch. UMiG Serock

Yacht Club w Jadwisinie, fot. arch. UMiG Serock

Widok centum Serocka na tle Jeziora Zegrzyńskiego, fot. Paweł Kozarzewski

Makieta grodziska Barbarka w Serocku, fot. arch. UMIG Serock

Ratusz w Serocku, fot. arch. UMiG Serock

Bieg Wojciechowy, fot. arch. UMiG Serock

fot. Diana Kruszelnicka

Gmina Serock zajmuje obszar o powierzchni 108,96 km2:
- 6812 ha to użytki rolne,
- 2309 ha stanowią lasy, 
- 839 ha to wody;

Gmina obejmuje terytorialnie: miasto Serock, 29 wsi i osiedle Zegrze.
Liczba mieszkańców Miasta i Gminy Serock na dzień 19.05.2017 r. wynosiła: 
13 755 osób.

Wakacyjne rejsy wycieczkowe po Jeziorze Zegrzyńskim są 
atrakcyjnym sposobem na weekendowy relaks nad wodą. 
Na mieszkańców i gości odwiedzających Serock w letnie 
soboty, niedziele i święta, od początku czerwca do końca 
sierpnia, przy serockim molo – przy plaży miejskiej, czeka 
statek „Albatros”. Wypływa on w trzy rejsy dziennie 
o godz. 11:00,12:00,13:00. Bilety, dofinansowane przez 
Miasto i Gminę Serock, dostępne są u kapitana statku 
przed każdym rejsem. Szczegółowe informacje u kapitana 
statku tel. 798 795 266 oraz na stronie www.serock.pl

Do serockiego molo przybija również w letnie weekendy 
i dni świąteczne statek z Warszawy. 

„Zefir” wypływa o godz. 9.30 z przystani na Kanale Żerań-
skim w okolicy przystanku Żerań Cementownia 02. 
O godzinie 12.30 przybija do brzegu w Serocku, aby  
o 14.30 wyruszyć do Warszawy. Rejs kończy się około 
godziny 18.00. „Zefir” zabiera na pokład 110 pasażerów. 
Na statku znajduje się grill oraz bufet z ciepłymi i zimnymi 
napojami.
Bilety można kupić w Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM na 
stacji metra Dworzec Wileński, w środy i czwartki w godz. 
16.00-20.00, piątki 7.00-11.00 oraz w soboty 8.00-12.00; 
nie wcześniej niż na 14 dni przed planowanym rejsem.  
W przypadku wolnych miejsc bilety można również zaku-
pić przed rejsem u obsługi statku.

Izba Pamięci i Tradycji Rybackich600-letnie impresje Rejsy turystyczne po Jeziorze Zegrzyńskim Porty jachtowe nad Jeziorem Zegrzyńskim w gminie Serock
Środowiskowy Klub Żeglarski Dolomit – Port w Jadwisinie  
ul. Ogrodowa 31, Jadwisin, 05-140 Serock 
tel. komandora portu 601 889 219, 

Marina przy Centrum Szkoleń i Konferencji Geovita w Jadwisinie 
Do dyspozycji gości 28 miejsc cumowniczych wraz usytuowanym 
niedaleko portu nowym węzłem sanitarnym (toaleta, prysznic, 
umywalki) Pomosty o wymiarach 2.5 x 24.900 w technologii 
siatkopływakowej z bomami i trapami dojściowymi do łodzi. 
Obok restauracja w Karczmie Zalipiańskiej. 
Jadwisin ul. Ogrodowa 31, 05-140 Serock tel. 22 782 74 74

Yacht Klubu Polski Warszawa – Port w Jadwisinie 
ul. Księcia Radziwiłła, Jadwisin 2, 05-140 Serock  
tel. kierownika portu 519 190 545, tel. YKP 22 617 63 11 
OPIS: suwnica, dźwig, całodobowa ochrona i monitoring 

Klub Mila - Port w Jadwisinie –Zegrzynku 
Akademia Kusznierewicza 
ul. Szaniawskiego 56, Jadwisin, 05-140 Serock, tel. 22 782 73 02

WAT Ośrodek Szkolenia – Port w Zegrzu 
ul. Groszkowskiego 2, 05-131 Zegrze, tel. 22 688 32 65, 22 688 34 33 

Wojskowy Klub Sportowy Zegrze – Port w Zegrzu
ul. Groszkowskiego 8, 05-131 Zegrze,  
tel. prezesa klubu 605 418 152 

Kolejowy Klub Wodny – Port w Jachrance  
Jachranka 74, 05-140 Serock 
tel. prezesa klubu 604 244 395

Port ”Wierzbica” – cumowanie łodzi, slipy, wypożyczalnia 
sprzętu wodnego, pole namiotowe
Wierzbica 22 h, tel. 601 734 402

Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku, 
to placówka o charakterze muzealnym. 
W zrewitalizowanym budynku dawnej szkoły 
utworzono nowoczesną multimedialną eks-
pozycję, poświęconą dziejom Serocka i okolic.

Adres placówki:
Serock, ul. św. Wojciecha 1, tel. 22 768 32 95
izbapamieci@serock.pl, www.historia.serock.pl
godziny otwarcia:
wtorek, czwartek  10:00 – 15:00 
piątki, soboty i niedziele – 11:00 – 17:00

W uzasadnionych przypadkach, dla grup zorganizowanych, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe 
jest udostępnienie ekspozycji w innym niż ww. czasie. 

Tel. do Izby – 22 768 32 95 lub tel. do Ref. Komunikacji Społecznej UMiG w Serocku – 22 782 88 43

W 2017 roku Serock świętował 600-lecie nadania praw miejskich. 

- jubileuszowy logotyp
- kapsuła czasu na rynku miejskim
- tablica pamięci na ścianie ratusza
- drzewo 600-lecia w parku miejskim
- włazy kanalizacyjne z okolicznościowym logotypem
- murale okolicznościowe

Port – Klub Mila w Zegrzynku, fot. arch. UMiG Serock

Wianki, fot. arch UMiG Serock

Przystań wędkarska Serock
ul. Retmańska 75, tel. 22 782 76 13
wypożyczanie łodzi

Przystań wędkarska Wierzbica
Wierzbica 10, tel. 22 782 74 85
wypożyczanie łodzi

Sprzedaż znaczków wędkarskich – 
Koło PZW nr 20 w Serocku
ul. Warszawska 28

Przystanie wędkarskie

Małgorzata Zuch 
pokoje gościnne 
Stanisławowo 19B 
tel. 888 987 795
Elżbieta Grzeszczuk 
pokoje gościnne 
Serock, ul. Warszawska 35
Halina Gołębiowska 
pokoje gościnne 
Serock, ul. Pułtuska 80a
Villa Ca’del Bosco 
pokoje gościnne, Izbica, ul. Polna 16 
tel. 604 283 272

Mural Pamiątkowy z okazji jubileuszu 600-lecia nadania 
Serockowi praw miejskich, fot. arch. UMiG Serock

Mural przy ul. św. Wojciecha, fot. arch. UMiG Serock

Fontanny Muzyki, fot. arch. UMiG Serock

Miasto i Gmina Serock jest członkiem Mazowieckiej Regionalnej  
Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Przystań  
w sercu Mazowsza”.
Serock leży na trasie następujących szlaków turystycznych:
• Szlak Książąt Mazowieckich – trasa Konrada Mazowieckiego
• Szlak Bitwy Warszawskiej 1920 roku
• Turystyczny szlak patriotyczny Polski Walczacej
• Mazowiecki szlak literacki

Serock w starej i nowej fotografii, autor: Dawid Musiał

Serock w starej i nowej fotografii, autor: Dawid Musiał

Serock w starej i nowej fotografii, autor: Dawid Musiał

Symbole gminne

Patronem Serocka jest św. Wojciech, jego postać znajduje się w serockim herbie – biskup w prawej ręce trzyma 
złoty pastorał, lewa ręka oparta na piersi. Po prawej stronie umieszczona jest duża litera S – skrót słowa „sanctus”,  
po prawej – A – „Adalbertus” – Wojciech. 
Flaga Serocka zawiera w sobie barwy miasta: niebieski, żółty, biały i czerwony.
Logo gminy Serock – nawiązuje do położenia gminy nad Jeziorem Zegrzyńskim.

fot. Leszek Błachnio

Cupel – plaża, fot. arch. UMiG Serock

Wodawil – projekt murali na stacjach wodociągowych,  
fot. Leszek Błachnio


