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Gmina Jabłonna Lacka
Gmina Jabłonna Lacka położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego w Dolinie rzeki Bug. Piękno
krajobrazów i czystość naturalnego środowiska, sprawia iż gmina jest atrakcyjna nie tylko pod względem
turystycznym ale również rekreacyjnym. Malownicze krajobrazy, zachęcają do pieszych i rowerowych wycieczek. Na
obszarze gminy znajdują się dwa rezerwaty przyrody „Skarpa” i „Wydma Mołożewska”. Ornitolodzy znajdą w nich
liczne siedliska lęgowe ptaków chronionych. Na obszarze rezerwatu występuje: nur czarnoszyi, perkoz dwuczuby,
kormoran czarny i wiele innych gatunków, których nie zobaczycie na innych obszarach.
Teren gminy znajduje się w otulinie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, oraz wchodzi w obszar „Zielonych Płuc
Polski”. Ponadto miejscowości Wieska i Krzemień zostały objęte europejską siecią ekologiczną „Natura 2000”. Gmina
ze względu na bogactwo przyrodnicze urzeka pięknem krajobrazów, a turyści mogą liczyć na spokój i ciszę.
Na obszarze gminy występują zabytki sakralne. Turyści powinni się udać do Wirowa aby zobaczyć Klasztor
prawosławny żeński z połowy XIX wieku, który obecnie jest Domem Pomocy Społecznej oraz Zespół cerkwi
grecko-katolickiej z połowy XIX wieku będący obecnie kościołem rzymskokatolickim pw. św. Antoniego Padewskiego.
Ciekawym zabytkiem sakralnym jest także Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z lat 1826-1841 z
dzwonnicą oraz kostnicą w Jabłonnie Lackiej oraz dawna cerkiew grecko-katolicka z XVII wieku – obecnie kościół pw.
Najświętszego Serca Jezusowego z dzwonnicą z II połowy XVII wieku oraz plebania z XIX wieku w Gródku.
Aktywnym fizycznie polecamy udać się Szlakiem Unitów Sokołowskich, który poprowadzony jest m.in.: przez Gródek
leżący na obszarze gminy Jabłonna Lacka.
Po najlepszy miód w Jabłonnie Lackiej należy wybrać się do pana Witolda Stolarczuka. Zajmuje się on nie tylko
produkcją i sprzedażą miodu, ale także nieprzetworzonymi produktami pszczelimi takimi jak: pyłek kwiatowy, propolis.
Miłośników koni zapraszamy do oddalonych od Jabłonny Lackiej o 9 km Dzierzb Włościańskich, w których prowadzona
jest Stadnina „Skrawek Nieba”. Jest to miejsce, w którym można rozpocząć naukę jazdy konnej, bądź też udoskonalić
umiejętności nabyte dotychczas.
Pragniecie odpoczynku od miejskiego zgiełku w cichym i spokojnym miejscu?
Gródek nad Bugiem jest idealnym miejscem. To tutaj poczujecie klimat mazowieckiej wsi, zakochacie się w
przyrodniczym otoczeniu, będącym rajem dla wędkarzy i ornitologów. Głodni goście koniecznie muszą odwiedzić
Karczmę, którego menu oparte jest o tradycje polskie i śródziemnomorskie, a potrawy przyrządzane są z
ekologicznych produktów. Sąsiedztwo z rzeką Bug przyciąga turystów. To specjalnie dla nich organizowane są spływy
kajakowe. Osobom, dla których spływy kajakowe nie są kuszącą propozycją, polecamy skorzystanie z innych atrakcji
organizowanych przez ośrodek, m.in.: grzybobranie, kulig, przejażdżka bryczką, biesiada w zadaszonym patio,
ognisko, grill, wędzenie ryb i wiele innych!
Kolejnym obiektem, w którym warto się zatrzymać jest Ostoja Wirów, miejsce które w swojej ofercie ma nie tylko
pokoje gościnne, ale również zajmuje się organizacją imprez wraz z noclegiem. Ośrodek położony jest na terenie
Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Walory przyrodnicze, zachęcają do spacerów podczas których można
podziwiać zespoły pałacowe o randze ponadregionalnej jak również tereny o zachowanym tradycyjnym krajobrazie
kulturowym. Gościom chcącym udać się na wycieczkę rowerową po malowniczej okolicy, właściciele udostępniają
rowery. Czas wolny uatrakcyjni z pewnością gra w ping – ponga, siatkówkę, badmintona. Miłośnikom strzelectwa
polecamy skorzystanie z możliwości strzelania z łuku i wiatrówki natomiast wędkarzy zachęcamy do łowienia ryb w
zarybionym stawie.
W miejscowości Wieska prowadzone jest Gospodarstwo Agroturystyczne – Jarosław Radzikowski. Gospodarstwo pana
Jarosława położone jest nad brzegiem rzeki Bug w otoczeniu łąk i lasów. Okolica jest idealnym miejscem nie tylko dla
wędkarzy i grzybiarzy, ale każdy znajdzie tutaj chwilę wytchnienia od zgiełku miast. Korzystając z atrakcji
przygotowanych przez gospodarza bez wątpienia nie będziecie się nudzić. Warto udać się na przejażdżkę bryczką po
malowniczej okolicy czy też wybrać się na przeprawę łodzią po rzece Bug. Jest to miejsce, w którym zorganizujecie
ognisko przy akompaniamencie gospodarza, który jest muzykiem ludowy i z przyjemnością wraz ze swoją kapelą umili
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wam wieczory. W trosce o najmłodszych gości agroturystyki powstał plac zabaw dla dzieci. Dodatkową atrakcję
miejsca stanowi niewielkie muzeum sprzętu rolniczego pochodzącego z poprzedniego wieku.
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