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Gmina Ceranów
Gmina Ceranów położona jest w północno wschodniej części województwa mazowieckiego nad rzeką Bug. Część
gminy położona jest na obszarze Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, w którym występują rzadko spotykane
gatunki roślin i ptaków. Obszar gminy jest bogaty pod względem walorów przyrodniczych. W Leśnictwie Ceranów
znajduje się rezerwat florystyczny Biele. Utworzony został w 1989 roku, w celu ochrony bogatego stanowiska pełnika
europejskiego oraz innych rzadkich gatunków roślin. Natomiast w Leśnictwie Holendernia znajduje się utworzony w
1979 roku rezerwat „Sterdyń”, którego celem jest ochrona rzadkich gatunków roślin. W rezerwacie znajduje się
najlepiej zachowany i najstarszy drzewostan – 130 letnia dąbrowa z domieszką lipy i grabu, która znajduje się w
północno – wschodniej części rezerwatu.
Miłośnikom architektury zabytkowej polecamy obiekty znajdujące się na obszarze gminy:
●

●

●
●
●

Zespół pałacowo – parkowy w Ceranowie, w skład którego wchodzi pałac, szereg budynków oraz park pałacowy
usytuowany na południowo – wschodnim krańcu miejscowości. Pałac został zaprojektowany przez Bolesława
Podczaszńskiego. Budowa pałacu została zakończona w 1877 r. Zespół pałacowo – parkowy przylega do stawu, a
prowadzi do niego zabytkowa aleja lipowa.
Neogotycki Kościół wybudowany w 1875 r. z czerwonej cegły w stylu wiślano – gotyckim. Wewnątrz znajdują
się przedmioty, będące śladem twórczości rzemieślniczej i rękodzielniczej XIX wieku. Warto zwrócić uwagę, iż w
wyposażeniu świątyni znajdują się osiemnastowieczne rzeźby św. Barbary, Chrystusa Zmartwychwstałego i Anioła
oraz obrazy Matki Boskiej z Dzieciątkiem z pierwszej połowy XI wieku i malowane na końcu XIX wieku obrazy św.
Rocha, Serce Jezusa. W ołtarzu głównym umieszczone są relikwie Krzyża Świętego. W kościele znajduje się także
krypta grobowa rodziny górskich, w katakumbach złożone zostały ciała dziedziców tych ziem oraz fundatorów
świątyni.
Plebania z 1927 roku w Ceranowie;
Figura św. Huberta w lesie ceranowskim;
Ochronka dworska z XIX wieku w Ceranowie (obecnie budynek przedszkola).

Przez obszar gminy zostały wytyczone ścieżki przyrodnicze:
●

●

Uroczysko Ceranów – ścieżka przebiega przez kompleks leśny Nadleśnictwa Sokołów na terenie gminy Ceranów
pokazując bogactwo siedlisk i ekosystemów leśnych. Podczas wędrówki można spotkać liczne gatunki fauny i flory.
Ścieżka ma postać pętli, która poprowadzona jest drogami leśnymi, a jej długość wynosi 12,6 km. Zatem polecamy
jej pokonanie na rowerze - czas przejazdu wynosi około 1,5 godziny. Na trasie znajduje się 13 tablic dydaktycznych,
które przedstawiają walory przyrodnicze tego terenu oraz wiata wypoczynkowa, będąca miejscem odpoczynku przy
akompaniamencie śpiewu ptaków.
Uroczysko Sterdyń – ścieżka poprowadzona jest przez kompleks leśny Nadleśnictwa Sokołów na terenie gminy
Ceranów pokazując bogactwo przyrodnicze terenu. Ścieżka wytyczona została przez suche bory sosnowe oraz
podmokłe olsy, wśród których możemy dostrzec bociana czarnego. Nad przepływającą przez uroczysko Czarną
Strugą zauważymy obecność bobrów. Długość ścieżki wynosi 10km. Na jej trasie ulokowano 9 tablic dydaktycznych,
które umożliwią pogłębienie wiedzy odnośnie otaczającej przyrody.

W Długich Grodzieckich oddalonych od Ceranowa 10 km w otulinie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego znajduje
się Agroturystyka Grodzieckie. Gospodarstwo położone jest na terenie Natura 2000, pomiędzy jeziorem a rzeką Bug.
W okolicy znajdują się obszary ochrony ptaków i siedlisk, natomiast w lasach - ścisłe rezerwaty przyrody. Otaczające
środowisko wpływa na atrakcyjność obiektu nie tylko pod względem turystycznym ale również rekreacyjnym. Warto
wybrać się na spacer po malowniczym sąsiedztwie, bądź też udać się na dłuższą przejażdżkę rowerem. Miłośnikom
wędkarstwa polecamy wędkowanie na jeziorze lub rzece Bug. Gospodarstwo gościom udostępnia altanę z
murowanym grillem, wędzarnię, w której goście mogą uwędzić świeże ryby oraz staw przy którym, znajduje się
miejsce na ognisko. Warto dodać, iż na specjalne życzenie gości, gospodarze przygotowują swojskie wyroby
wędliniarskie.
W Ceranowie w pobliżu rzeki Bug prowadzone jest gospodarstwo agroturystyczne Zacisze Lipowe, które położone jest
na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Gościom polecamy spacery po niedalekiej okolicy w tym również
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lasach, które obfitują w grzyby i jagody. Gospodyni agroturystyki swoim gościom przygotowuje smaczne i zdrowe
potrawy regionalne, a za specjalność uznane są ciasta domowe. Z malin uprawianych w gospodarstwie robione są
soki.
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