
Ten naturalny, piękny szlak zaczyna swój bieg w miejscowości Łacha przy zjeździe 
z mostu biegnącego nad rzeką Narew.  Z mostu skręcamy w ulicę Mazowiecką, wzdłuż 
której poprowadzony jest szlak. Na tym samym odcinku jest również poprowadzony 
czerwony szlak rowerowy – VM-N Velomazovia – Szlak Narwiański – 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 objeżdża-

my 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 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 letniskowej. Taki krajobraz będzie nam to-
warzyszył przez 1,3 km. Kolejny odcinek biegnie skrajem lasu, skąd po prawej stronie 
rozpościera się widok na malownicze łąki nad 
Narwią. Po przejechaniu 1,65 km docieramy do 
drogi krajowej nr 62, którą przekraczamy i skra-
jem lasu kierujemy się w stronę miejscowości 
Kania Nowa i Kania Polska. Od tego miejsca 
ponownie przez najbliższych kilka kilometrów 
będziemy jechać drogą leśną oraz obok za-
budowy rekreacyjnej. Jadąc dalej szlakiem, 
docieramy do ulicy Bindugi, która doprowadzi 
nas do ulicy Nadbużańskiej. Następnie jedziemy 
wzdłuż rzeki Bug. Stąd rozpościera się widok 
na rzekę wraz z jej malowniczymi nabrzeżami 
i naturalnymi wysepkami porośniętymi bujną 
roślinnością. Wysepki i nabrzeża rzeki są ostoją 
wielu gatunków ptactwa wodnego. Po dotarciu 
do pętli autobusowej, możemy wjechać na wał 
i kontynuować jazdę górą przez kolejne 2,2 km 
podziwiając nadbrzeżne krajobrazy. Po lewej 

stronie widzimy ujście Bugu do Narwi wraz z daleką perspektywą Jeziora Zegrzyń-
skiego. Przed nami, na przeciwległym brzegu Narwi rozciąga się panorama Serocka. 
Następnie szlak niebieski prowadzi ulicą Arciechowską w miejscowości 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 miesz-

kańcach wsi
	kapliczki przydrożne
	malownicze krajobrazy 
	starorzecze Bugu
	liczne gniazda bociana białego

1  Z trasy niebieskiego szlaku możemy podziwiać malownicze 
widoki na rzekę Narew

2  Pomniki przyrody w miejscowości Łacha – lipy drobnolistne
Drzewa rosną przy ul. Mazowieckiej na wprost wyjazdu z ul. Topolowej. Szacuje 
się, że mają ponad 150 lat. Mimo iż wyrastają z jednej bryły korzeniowej, uznaje 
się je za oddzielne drzewa. Ich obwody wynoszą 351 cm i 376 cm. Zostały uznane 
za pomniki przyrody w 1984 r. 

3  4  5  Trasa niebieskiego szlaku biegnie wśród pól, łąk i lasów
Podróżując niebieskim szlakiem możemy oddychać naprawdę czystym powietrzem, 
podziwiać malownicze krajobrazy typowe dla polskiej wsi i zabudowy rekreacyjnej 
oraz terenów leśnych.

6   Zapora boczna Bugu 
Zarządcą zapór wodnych jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej – Zarząd Zlewni 
w Dębem. Rolą zapór bocznych jest ochrona przeciwpowodziowa miejscowości znaj-
dujących się w pobliżu rzeki. W roku 2015 ukończono ich remont wraz z udrożnieniem 
ujściowego odcinka rzeki Bug.

7  8  Okoliczne tereny są bardzo chętnie wybierane przez bociana 
białego i łabędzie nieme
Bliskie położenie wody, typowo rolniczy charakter upraw, podmokłe tereny, różno-
rodna fauna, z dala od szumu i zgiełku to wszystko sprawia, że miejscowości Nowa 
Wieś, Kania Polska, Kania Nowa są bardzo chętnie zasiedlane przez bociana białego 
i łabędzie nieme.

9  Agroturystyka
Jadąc szlakiem niebieskim, warto jest także zwie-
dzić okoliczne gospodarstwa agroturystyczne 
i skorzystać z atrakcji jakie oferują. 
10  Dawny cmentarz ewangelicki
Jedną z ważniejszych atrakcji w pobliżu szlaku 
niebieskiego jest cmentarz ewangelicki znajdujący się w Kani Nowej. Cmentarz po-
wstał w XIX w, służył jako miejsce pochówku mieszkańców pobliskich wsi,  wyznania 
ewangelickiego.

11  Starorzecze Bugu
Starorzecze Bugu powstało wskutek zmiany głównego koryta rzeki. 
12  Panorama Serocka widziana z niebieskiego szlaku

Szlak niebieski rowerowy 
(L-4 Szlaku Wschodniego)

Długość szlaku: 
17,5 km

Czas przejazdu:  1 godzina
(przy średniej prędkości ok. 20 km/h) 

Trasa wymagająca wysiłku, 
przebiega w większości przez łąki, 
pola i tereny leśne 

Nawierzchnia nieutwardzona, 
w większości piaskowa, gruntowa
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