
Kleszczele i okolice,  www.kleszczele.pl 

• Drewniana dzwonnica z 1709 r. w Kleszczelach – obecnie cerkiew 
pomocnicza p.w. Św. Mikołaja, jest pozostałością po świątyni  

Św. Mikołaja Cudotwórcy, która spłonęła w 1659 r.  

• Zabytkowe cerkwie: p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w 
Kleszczelach (tel. 85 681 80 43), Cerkiew pw. św. Mikołaja w 

Kośnej (85 681 80 29) i p.w. Św. Dymitra w Sakach (85 681 87 21).   

• Murowany kościół katolicki p.w. Św. Zygmunta z 1907 r.  
– reprezentuje bardzo interesujący przykład XX-wiecznej 

architektury sakralnej, wystrój wnętrza barokowy; drewniana 

dzwonnica z 1923 r. (tel. 85 681 80 57). 

• Zabytkowe cmentarze: rzymskokatolicki z II poł. XIX w.  

• i parafialny prawosławny z II poł. XIX w. w Kleszczelach, 

Dobrowodzie (XIX w.), Kośnej (XIX w.) oraz Sakach (XVIII w.). 

• Murowane kapliczki w Kleszczelach ( XIX/XX w.). 

• Galeria Sławomira Smyka – eksponaty przedstawiają nowoczesną 
rzeźbę w drewnie, motyw: kobieta (ul. Gen. Świerczewskiego 4,  

tel. 85 681 8377, 607 896 729). 

• Zalew Repczyce – kąpielisko, pole namiotowe oraz wypożyczalnia 
sprzętu wodnego tel. 85 681 80 54, 506 921 197.  

• Centrum Turystyki i Kultury „Hładyszka” – pracownia 
garncarska, Ametystowa Komnata, Galeria rzeźby, kawiarenka 

internetowa, sala audiowizualna, herbaciarnia „Filiżanka Smaku”, 

pokoje gościnne (ul. 1 Maja 19, tel. 681 80 54, 506 921 197). 

• Domy drewniane z końca XIX wieku i początku XX w. w Daszach 
i Kleszczelach. 

• Zabytkowy, drewniany budynek dworca kolejowego  

w Kleszczelach z końca XIX w., wybudowany w stylu 

szwajcarskim. 

• Pomnik króla Zygmunta Starego w parku przy kościele p.w. Św. 
Zygmunta Burgundzkiego. 

• Rezerwat przyrody „Jelonka”– ochrona w naturalnym stanie 
kompleksu muraw piaskowych. 

• Ścieżki spacerowe: Kahanka, Harali, Do źródeł Nurca, do zalewu 
w Repczycach, Nordic Walking, Szlaki rowerowe 

• Miodosytnia Podlaska w Sakach – produkcja i sprzedaż miodów 
pitnych, miodów z pyłkiem kwiatowym i propolisem, miodów 

nektarowo-spadziowych. 

Kontakt: Saki 50 tel. 694 239 960. www.miodosytniapodlaska.pl 

 

Gmina Czeremcha www.czeremcha.pl 

▪ Prawosławne cerkwie w Czeremsze i Zubaczach. 

▪ Budownictwo drewniane: m.in. nastawnia kolejowa, a także 

budynki przy ul. Lipowej i 1-go Maja oraz we wsi Klukowicze 
(pięknie rzeźbione nadokiennie i narożniki). 

▪ Miejsce rekreacyjne i wiata przy rzece Pulwa, tzw. Zamczysko 

(dawny park dworski). 

▪ Grodzisko wczesnośredniowieczne – wieś Jancewicze (II w.). 

▪ Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze – wystawy stałe i czasowe, 

pokoje gościnne, warsztaty rękodzieła ludowego, ul. 1 Maja 77,  

(85) 685 00 84. 
▪ Izba Tradycji, Pamięci Regionu i Kolei, ul. Ogrodowa 6,    

tel. 85 685 00 80, zwiedzanie bezpłatne po wcześniejszym 

telefonicznym uzgodnieniu. W Izbie zgromadzono stare przedmioty, 

maszyny i narzędzia gospodarskie, stare fotografie, dokumenty i 

legitymacje oraz eksponaty związane z kolejnictwem i wiele innych. 

▪  Zabytkowe XIX- wieczne cmentarze prawosławne we wsi Zubacze, 

Czeremcha Wieś oraz Kuzawa.  

▪ Szlak rowerowy Czeremcha-Siemiatycze (zielony) łączący atrakcje 
turystyczne powiatu hajnowskiego z powiatem siemiatyckim. 

▪ Muzeum Kolejnictwa, ul. 1 – go Maja 92, tel.  507 232 526. 

 
 

CENTRUM TURYSTYKI REGIONU 
PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ 

Lokalna Organizacja Turystyczna 
,,Region Puszczy Białowieskiej’’  

ul. 3 Maja 45, 17-200 Hajnówka 
tel. (85) 682 43 81 
tel. (85) 682 51 41 

e-mail: turystyka@powiat.hajnowka.pl  
www.bialowieza.travel 
www.lot.bialowieza.pl  

 
 

 
 

Region Puszczy Białowieskiej jest idealnym 

miejscem do wypoczynku dla turystów 

spragnionych spokoju oraz kontaktu z przyrodą 

i kulturą.   

     Cenne walory kulturowe obszaru gdzie od 

stuleci żyją obok siebie różne narodowości, 

wytworzyły specyficzny klimat. Kultura 

polska, białoruska i ukraińska stworzyły 

niespotykaną kompozycję. Dawne zwyczaje  

i święta, a także miejscowy dialekt, są cechami 

charakterystycznymi dla tego regionu. Religie: 

katolicka i prawosławna, odegrały ogromną 

rolę w kształtowaniu dzisiejszej społeczności 

regionu. Zachwyca miejscowa architektura, 

zarówno piękne prawosławne świątynie, jak 

i drewniane domy ozdobione misternymi 

rzeźbieniami.  

     Od dawnych czasów miejscowa ludność 

zajmuje się rękodziełem i przekazuje swe 

tradycje z pokolenia na pokolenie. 
 

 

 

 

 

Hajnówka - „Duchowa Witalność” i okolice www.hajnowka.pl 

 
▪ Sobór Św. Trójcy – jeden z najciekawszych przykładów nowoczesnej architektury cerkiewnej  

w Polsce, co roku w maju odbywają się tu koncerty Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni 

Muzyki Cerkiewnej, możliwe jest zwiedzanie wnętrza cerkwi – należy to uzgodnić na miejscu w 
kancelarii parafialnej lub tel. 85 873 29 71, 85 873 47 23, ul. Ks. Dziewiatowskiego 15, 

www.festiwal.cerkiew.pl. 

▪ Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa  - wystawa  narzędzi i wyrobów kowalskich i ślusarskich,  

a po wcześniejszym uzgodnieniu pokazy kowalstwa; tel. 85 682 25 64,  601 073 775, ul. Lipowa 1. 

▪ Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – wewnątrz znajdują się unikatowe zabytkowe organy z 

przełomu XIX-XX w. ul. Ściegiennego 7, tel. 85 682 22 50. 

▪ Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej – wystawy stałe i czasowe, dotyczące kultury mniejszości 

białoruskiej oraz wystawy miejscowych artystów, ul. 3 Maja 42, tel. 85 682 28 89, godziny otwarcia: 
wtorek – sobota: 8.00 - 16.00,  niedziela -10.00 – 18.00, ostatni bilet sprzedawany do 15.00; 

www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl. 

▪ Pomnik żubra – odlana z brązu sylwetka żubra naturalnej  wielkości, znajduje się na skwerku przy ulicy 

Aleksego Zina.    

▪ Park Wodny – nowoczesny basen rekreacyjny z licznymi atrakcjami, sauna, łaźnia, jacuzzi, gejzer 

podwodny, ul. 3 Maja 50, tel. 85 876 78 60, www.parkwodny.hajnowka.pl. Czynny codziennie od 6:15 

do 21:45. W budynku Parku Wodnego znajduje się Day Spa „Dotyk Natury” oraz  kawiarnia. 
▪ Kolejka wąskotorowa – atrakcyjna forma poznawania Puszczy Białowieskiej, kursuje na trasie 

Hajnówka – Topiło (11 km) i Hajnówka  - Dolina rzeki Leśnej; dla turystów indywidualnych i grup 

zorganizowanych; w miejscowości Topiło – miejsca piknikowe, stawy śródleśne; przystanek początkowy  

przy ul. Kolejki Leśne 12, tel. 693 337 290. 

▪ Park Miniatur Zabytków Podlasia - Hajnówka, ul. Bielska. Podziwiać tu można charakterystyczną dla 

regionu kolorową architekturę drewnianą, obiekty sakralne itp. Miniatury wykonane w skali 1:25. tel. 604 

218 864, www.parkminiatur-hajnowka.pl. 

▪ Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Rodzinna Strefa Zabaw – plac zabaw, basen pływacki letni, korty, 
boiska, ul. Dziewiatowskiego 2, tel. 85 682 27 76, www.osir.hajnowka.pl 

▪ Centrum Turystyczno – Rekreacyjne – korty tenisowe, skate park, boiska do koszykówki  

i siatkówki, ul. Parkowa, tel. 85 682 27 76. 

▪ Park miejski w Hajnówce – na terenie parku znajdują się: amfiteatr, fontanna, rzeźby oraz pomniki. 

▪ Skwer im. Dymitra Wasilewskiego – możemy tu zobaczyć pomnik żubra, pomnik ofiar wojen, przemocy 

i represji oraz wiele unikatowych gatunków drzew i krzewów. 

▪ Skwer im. plutonowego Bierwiaczonka – na terenie skweru znajduje się pomnik oraz fontanna. 

▪ Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Judzianka” – jest to około 120 metrowa kładka wraz z tablicami 
informacyjnymi, z której można obserwować rzadkie siedliska boru i brzezin bagiennych oraz torfowiska. 

Znajduje się w Hajnówce ul. Myśliwska/ ul. Zwierzyniecka. 

▪ Chatka Baby Jagi – za lasami, puszczańskimi strumykami i białowieskimi dolinami mieści się Chatka 

Baby Jagi. Nie ma się jednak czego bać – w puszczańskiej chatce jest wesoło i twórczo! Piernikowy design 

sprawia, że domek wygląda jak z baśni. Prowadzone są animacje, pokazy i zabawy. 

Orzeszkowo/Sosnówka 98a, tel. 600 493 666. 

▪ Enklawa Białowieska – jest to unikalny kompleks w Puszczy Białowieskiej, oferujący gościom 
możliwość wypoczynku dostosowanego do ich potrzeb. Znajduje się tu m.in.: strefa parku sensorycznego, 

biobasen, park linowy, restauracja, plac zabaw dla dzieci i młodzieży, boiska do gry w siatkówkę plażową 

i piłkę nożną. Kontakt: Nieznany Bór 1, 17-200 Hajnówka, tel. 512 892 494, 22 814 34 43. 

▪ Borysówka Wieś Drewniana – warsztaty kulinarne, rękodzielnicze dla grup minimum 10 osób. 

Borysówka 32a, tel. 602 282 083, 604 121 972. 

▪ Nordic Walking Park „Kraina Puszczy i Żubra” – to sieć szlaków skierowana do osób, które chcą 

aktywnie spędzić czas w regionie Puszczy Białowieskiej. Dostępnych jest 7 tras o różnej długości 

zlokalizowanych w przepięknej scenerii Puszczy Białowieskiej, punkty wyjścia na trasy zlokalizowane 
zostały w 2 miejscach: przy Parku Wodnym w Hajnówce oraz na parkingu „Zwierzyniec” – przy drodze 

nr 689 Hajnówka – Białowieża.  

▪ Drewniane budynki mieszkalne i inwentarskie z XIX w. (Czyżyki, Nowosady, Nowoberezowo). 

▪ Zabytkowe cerkwie prawosławne w Nowoberezowie (tel. 85 686 44 85) i Dubinach oraz  kapliczka z 

„cudownym”  źródełkiem w Krynoczce k/Hajnówki (tel. 85 682 27 04).  

▪ Zabytkowe cmentarzyska: w Starym Berezowie (XIX w.), przy cerkwi św. Jana Teologa w 

 Nowoberezowie (ok. 1771r.), w okolicach Dubin (z dala od zabudowań, w okolicach drogi Hajnówka – 

Białystok, 1 poł. XIX w.), w Orzeszkowie (2 poł. XIX w.). 
▪ Zagroda Stefana - skansen   urządzony w starej podlaskiej chacie, gdzie zostały zebrane przedmioty 

codziennego użytku; właściciel prowadzi również fermę strusi; zwiedzanie po wcześniejszym 

uzgodnieniu; Nowoberezowo 90, tel. 602 828 457. 

    



Białowieża i okolice,  www.bialowieza.gmina.pl 

• Obiekty Białowieskiego Parku Narodowego, 

www.bpn.com.pl 
Obręb Ochronny Rezerwat  - najcenniejsza część Puszczy 

Białowieskiej – wstęp tylko  z przewodnikiem. 

Rezerwat Pokazowy Żubrów oraz Pawilon Edukacyjny – 

można tu odwiedzić 12 interaktywnych sal edukacyjnych oraz 

zobaczyć na żywo żubry, jelenie, sarny, koniki typu tarpana, 
dziki, wilki i inne, tel. 85 681 23 98.  

Park Pałacowy - typ ogrodu angielskiego założonego przy 

pałacu carskim, miejsce spacerowe. 
Muzeum Przyrodniczo-Leśne - nowoczesna wystawa 

prezentująca florę i faunę Puszczy Białowieskiej, wieża 

widokowa; tel. 85 681 22 75.  

• Zabudowania Carskie  na terenie  

Parku Pałacowego m.in. Dom Marszałkowski, dawna Stajnia 

Carska z końca XIX w. oraz brama pałacowa.   

• Cerkiew p.w. Św. Mikołaja  Cudotwórcy, we wnętrzu 

znajduje się unikatowy, porcelanowy ikonostas,  

ul. Sportowa 9, tel. 696 064 991.  

• Skansen  Architektury Drewnianej Ludności Ruskiej 

 Podlasia – do obejrzenia stare chaty, prawosławna kapliczka, 

wiatrak, ule; ul. Zastawa, tel. 85 683 36 28, 608 582 840. 

• Kościół rzymskokatolicki pw. św. Teresy –  

piękny wystrój kaplicy Św. Huberta z wykorzystaniem 

korzeni i rogów, ul. Park Dyrekcyjny 2 , tel. 85 681 22 38.  

• Galeria Sztuki Regionu i Pogranicza „Kresy” 

- Pogorzelce, tel. 85 681 26 66. 

• Białowieskie Drezyny - zwiedzanie Puszczy Białowieskiej   

drezyną napędzaną siłą mięśni na trasie z Białowieży 

(przystanek początkowy przy Restauracji Carskiej); tel. 
783 002 927, bialowieskie-drezyny.com, mail: 

info@bialowieskie-drezyny.com 

• Stacja Białowieża Towarowa – restauracja w zabytkowym 

budynku dworca kolejowego, zabytkowa wieża ciśnień 

dawnej stacji kolejowej, zabytkowy parowóz, salonki carskie 
i apartamenty. ul. Stacja Towarowa 4, tel. 602 243 228. 

• Białowieża Pałac - Stacja z historią. Na terenie Stacji 

znajduje się kompleks edukacyjno – rekreacyjny Park 
Wiedzy i Zabawy - gdzie organizowane są wystawy, 

wydarzenia edukacyjne, imprezy kulturalne, oraz koncerty, 

wyświetlane jest kino pod gwiazdami, a także prowadzone 
są zajęcia przyrodnicze.  

• Ścieżki edukacyjne Nadleśnictwa Białowieża: Żebra 

Żubra - początek przy drodze Białowieża – Pogorzelce, 

Krajobrazy Puszczy – początek przy siedzibie Nadleśnictwa 

Białowieża,   Puszczańskie Drzewa, Skrzydlaty Drapieżca, 
Miejsce Mocy – początek przy szosie Białowieża – 

Hajnówka, Szlak Dębów Królewskich i Książąt Litewskich – 

na uroczysku Stara Białowieża.  

• Liczne rezerwaty przyrody: 

m.in. „Podolany” (ochrona 300 - letnich dębów 
szypułkowych), ,,Wysokie Bagno’’ (Przedmiotem ochrony 

rezerwatowej jest rozległe torfowisko porośnięte borem 

świerkowym).  

• Skansen Sioło Budy – zabytkowy dom, stodoła, obora, 

kuźnia, bróg, studnia, płot wierzbowy; Budy 41,  
tel. 608 477 288, www.siolobudy.pl 

• Nordic Walking Park „Białowieża”  to ponad 30 km 

znakomitych i czytelnie oznakowanych tras do uprawiania 

nordic walkingu. W skład Parku wchodzą 4 

trasy. Wejście na trasy zlokalizowano na 

wschodnich krańcach Białowieży – parkingu 
leśnym przy ul. Stoczek. Trasy prowadzą 

leśnymi duktami i drogami Puszczy 

Białowieskiej i granicą Białowieskiego Parku 
Narodowego. Rezerwat przyrody Wysokie 

Bagno, urokliwie wijąca się rzeka Narewka czy 

pieczołowicie odrestaurowana zabytkowa 
Stacja Kolejowa „Białowieża Towarowa” to 

tylko niektóre z atrakcji, czekających nas na 

białowieskich trasach. 
 

Narewka i okolice www.narewka.pl 

• Północno – zachodnia część Obrębu 

Ochronnego Rezerwat (dawny Obręb Ochronny 

Hwoźna) Białowieskiego Parku Narodowego – 
udostępniony bezpłatnie dla turystów, wejście w 

miejscowości Masiewo; poruszanie się po parku 

ułatwiają szlaki piesze: Wokół Uroczyska 

Głuszec, Carska Tropina, Wilczy Szlak, Tropem 
Żubra i dwa rowerowe: Kosy Most – Narewka, 

Narewka - uroczysko Wilczy Szlak - Narewka. 

Atrakcje: ostoja żubrów w uroczysku Kosy 
Most, mini skansen kolejki leśnej, cmentarz 

ewangelicki z przełomu XIX/ XX w uroczysku 

Czoło, walory przyrodnicze (okazałe drzewostany 

liczące sobie nawet do 300 lat, torfowiska, dolina 

rzeki Narew, unikatowa flora i fauna podlegająca 

ochronie). 

• Zbiornik wodny Siemianówka -  doskonałe 

miejsce dla wędkarzy i miłośników ptaków; 
wieża widokowa Maruszka  

w Siemieniakowszczyźnie.  

• Rezerwaty przyrody, m.in. „Gnilec”, 

„Dolina Waliczówki” – ochrona unikatowej 

puszczańskiej flory.  

• Stary Dwór – Ośrodek Turystyczno-

Rekreacyjny (kąpielisko i pole namiotowe,  

2 korty tenisowe, boisko do gry w siatkówkę, 
koszykówkę i badmintona, obiekty socjalno-

sanitarne, trzy rekreacyjne pomosty, plac 
zabaw, parkingi).  

• Ścieżki edukacyjne w Nadleśnictwie 

Browsk: Pod dębami – w Świnorojach, 
Szlakiem Żubra, Złoty Szlak Ekumeniczny Św. 

Eustachego, Szlakiem Orlika krzykliwego, 

Miodowa ścieżka edukacyjna.. 

• Park Edukacji Przyrodniczo- Leśnej  

w Gruszkach:  
herbarium, pomnik Lasowid, słoneczny 

promierz, celtycki krąg mocy oraz oryginalne 

pszczele barcie,  złoty  szlak Św. Eustachego z 
kapliczką rzeźbioną w 360- letnim suchym 

dębie, Ośrodek Edukacji Ekologicznej, ścieżki 

edukacyjne. 

• Pomnik „Inki” w Gruszkach  przy siedzibie 

Nadleśnictwa Browsk. 

• Cmentarze: żydowski w Narewce przełomu 

XIX i XX w. oraz protestancki w Masiewie z 

XIXw.  

• Zabytkowe cerkwie w  Narewce  

(tel. 85 685 80 11),  Siemianówce   

(tel. 696 064 991) i Lewkowie Starym  
(tel. 85 685 60 15). 

• Galeria im. Tamary  Sołoniewicz  w 

Narewce, ul. Mickiewicza 50, tel. 85 685 80 12  

- izba etnograficzna, wystawy malarskie, 

prezentacja tradycji Ziemi Narewkowskiej. 

• Stanica kajakowa w Narewce, ul 

Hajnowska 22, tel. 85 685 80 62, wypożyczalnia 
sprzętu wodnego: stanica-narewka@o2.pl, 

czynna w sezonie: poniedziałek – niedziela  

10.00 – 18.00, po sezonie poniedziałek – piątek 
8.00 – 16.00. 

• Muzeum Pszczelarstwa i skansen w Dworze 

Bartnika w Narewce– eksponaty  

dotyczące bartnictwa i pszczelarstwa, obrazy, 

kolekcja uli, ul. Hajnowska 2/1 tel. 721 907 000, 
www.dworbartnika.pl. 

• Nordic Walking Park „Zielona Kraina 

Dobrych Wiatrów” to blisko 40km 

znakomitych i czytelnie oznakowanych tras. 

 

Narew i okolice, www.portals.narew.gmina.pl 

• Zabytkowe obiekty sakralne:  

drewniany kościół w Narwi z 1748 r.   
(tel. 85 681 60 43), drewniane cerkwie w Narwi 

(tel. 85 681 60 45), Łosince (tel.. 85 681 50 06), 

Trześciance (tel. 85 681 55 21), Puchłach 
(tel.85 681 55 27). 

Krzyże wotywne z XIX/ XX w. zlokalizowane 

we wsiach na terenie gminy Narew (m.in. w 
Narwi, Łosińce, Chrabostówce, Trześciance, 

Janowie, Kaczałach). 

• Skit Św. Św. Antoniego i Teodozjusza  

Kijowsko - Pieczerskich w Odrynkach. 

• Kraina Otwartych Okiennic -wsie:  

Puchły, Soce, Trześcianka, gdzie  znajdują się 

drewniane budynki  mieszkalne z pięknymi 
zdobieniami snycerskimi i kolorowymi 

okiennicami. 

• Zabytkowy układ przestrzenny wsi Narew 

z zachowanym rynkiem w centrum (XVI w.). 
• Wczesnośredniowieczne cmentarzysko 

kurhanowe w Waśkach (6 kurhanów). 

• Prywatne Muzeum Wsi w Narwi,  

ul. Dąbrowskiego 8, tel. 85 681 60 50; kolekcja 

przedmiotów gospodarstwa domowego oraz 

maszyn rolniczych używanych przez 

mieszkańców podlaskiej wsi.  

• Izba regionalna „Ruta”, Skaryszewo 29, 

zwiedzanie po uzgodnieniu - tel. 506 247 485; 

zbiór zabytkowych przedmiotów  gospodarstwa 
domowego (tkactwo, rybołówstwo, przedmioty 

kultu religijnego, dokumenty z XIX w.). 

• Przystań Kajakowa, pomost, suszarki na 

kajaki, wieża widokowa, wiaty, miejsce 

ogniskowe, toalety.  

 

• Skansen ECOSOCE, Soce 168, tel. 662 057 747,  
515 202 444; Regionalny Skansen z dwiema chatkami Babuli 

i Dziaduli oraz stodółką mieszczącą ciekawe rolnicze maszyny 

i urządzenia służące niegdyś w prowadzeniu gospodarstwa. 
 

Czyże i okolice,  www.ugczyze.pl 

▪ Archeologiczna ścieżka edukacyjna 

prowadząca przez najważniejsze stanowiska archeologiczne: 

Kuraszewo (w uroczysku Zamczysko niedaleko wsi znajduje 
się cmentarzysko z X – XII w. oraz kurhany z II –III w. n.e), 

Kamień (kurhan ,,Kościa Górka’’ o średnicy ok. 20 m  

i wysokości ok. 3 m), Kojły (kurhan o średnicy ok. 10 m  

i wysokości 2 m) i Zbucz (pierścieniowe grodzisko datowane 

na IX - XII w. zwane ,,Okopem'', cmentarzysko kurhanowe 

tworzące zbiór 17 kurhanów oraz wczesnośredniowieczne 

cmentarzysko z okresu pomiędzy XI a XIII w.). 

• Cmentarze parafialne we wsiach Czyże 
(XVII w.), Klejniki (II poł. XIX w.), Kojły (XIX w.), 

Kuraszewo (XIX w. – do ok. 1928 r.), Morze (XIX w.)  

i Szostakowo (XIXw.). 

• Zabytkowe cmentarzyska: choleryczny we wsi Zbucz  
z I poł. XIX w., epidemiczny we wsi Kojły  

z XIX w. oraz epidemiczny we wsi Osówka z XIX / XX w. 

• Cmentarzysko Hrabniak - wczesnośredniowieczne 
cmentarzysko z kurhanami i grobami w obstawach 

kamiennych datowane na X - XII w. 

• Zabytkowe cerkwie w Czyżach, Ladach i Klejnikach. 

• Zabytkowe budynki mieszkalne i 

inwentarskie w Czyżach ukazujące piękno drewnianej 
architektury białostocczyzny.  

• Zespół zagród we wsi Morze i Rakowicze z okresu 

międzywojennego. 

• Zabytkowy układ urbanistyczny wsi  
Czyże tzw. ulicówka, z przełomu XV i XVI w.  

 
Dubicze Cerkiewne i okolice, www.dubicze-cerkiewne.pl 

• Zbiornik wodny „Bachmaty” i Ośrodek Wypoczynkowy 

(tel. 606 769 992) – kąpielisko, możliwość wynajęcia noclegu, 
wypożyczenia sprzętu wodnego,  rowerów. 

• Zabytkowe cerkwie w Dubiczach Cerkiewnych  

(tel.85 685 20 15), Starym Korninie (tel. 85 685 30 65),  

Werstoku (tel. 85 685 21 27).  

•   Kapliczka nad źródełkiem z „cudowną” wodą w Starym 
Korninie.  

• Izba Kultury i Tradycji Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Dubiczach Cerkiewnych (tel. 85 682 79 99). 

• Drewniane wiatraki w Koryciskach,  
Grabowcu i Dubiczach Cerkiewnych. 

• Zespół podworski  Jodłówka  k. Wojnówki (obecnie  
w rękach prywatnych). 

• Galeria Leśna „Wygon” – fotografie i twórczość 

regionalnych rękodzielników, tel. 667 368 327, 

pkwasniewski1701@o2.pl,. 

• Rezerwaty przyrody 
„Starzyna”(ochrona naturalnego fragmentu puszczy, 

stanowiącą ostoję głuszca) i „Czechy Orlańskie” (ochrona 
borów mieszanych, stanowiących pozostałość dawnej Puszczy 

Bielskiej). 

• Zabytkowe cmentarze: 

w Starym Korninie (przycerkiewny  p.w. Św. Michała  
z 1630 r., parafialny z XIX w.),  w Dubiczach Cerkiewnych  

(XIX w.), w Werstoku (przycerkiewny z XVIII w., parafialny  

z XIX w.). 


