Niekwestionowaną atrakcją turystyczną gminy
są szlaki turystyczne, wyznaczone wzdłuż rzeki.
„Szlak Kupiecki” (żółty 86 km)
Niemirów – Drohiczyn na odcinku Olendry
– Turna Mała – Wólka Nadbużna – Ogrodniki
i Zajęczniki.
„Szlak Powstania Styczniowego”
(czerwony 24 km) – wokół Siemiatycz
„Szlak Bunkrów” (niebieski 23 km)
na odcinku Maćkowice – Anusin – Wólka
Nadbużna
„Szlak Nadbużański”
na odcinku Zajęczniki – Wólka Nadbużna
– Turna Mała
„Szlak Doliny Moszczonej” (zielony 24 km)
na odcinku Grabarka – Szerszenie – Olendry
– Siemiatycze Stacja

GMINA SIEMIATYCZE

Nie sposób nie wspomnieć też o „Szlaku
kajakowym po rzece Bug” (45 km). Jego trasa przebiega najciekawszym fragmentem doliny Bugu, jakim jest „Podlaski Przełom Bugu”,
rozciągający się od Niemirowa do Drohiczyna.
Godne odwiedzenia są również charakterystyczne wydmy nadbużańskie we wsi Ogrodniki na szlaku nadbużańskim.

Urząd Gminy Siemiatycze
ul. Tadeusza Kościuszki 35
17-300 Siemiatycze
tel.: 85 655 28 60
fax: 85 655 29 11
e-mail: ugsiemiatycze@pro.onet.pl
www.gminasiemiatycze.pl

Gmina Siemiatycze to gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim.
Jej południowa granica leży na rzece Bug. Przez
gminę przebiegają ważne szlaki komunikacyjne: droga międzynarodowa nr 19 Rzeszów
– Lublin – Siemiatycze – Białystok oraz Warszawa – granica państwa. Gminę dzielą również stosunkowo niewielkie odległości od
dużych ośrodków miejskich, tj. Warszawy
(130 km), Lublina (150 km) i Białegostoku
(100 km).

Atutem gminy jest niewątpliwie położenie nad
malowniczym Bugiem w obrębie Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”. Liczne
rozlewiska rzeki z roślinnością porastającą brzegi, piaszczyste wydmy, rozległe lasy sosnowo-świerkowe, czyste powietrze, różnorodność
kulturowa oraz smaczna kuchnia tworzą specyficzny mikroklimat tego miejsca gwarantujący
doskonały wypoczynek. To obszar gdzie krzyżują się liczne turystyczne szlaki umożliwiające
uprawianie turystyki w jej wielu formach: pieszej, wodnej i rowerowej.

Gmina Siemiatycze może się pochwalić niezwykle barwną historią. Mieszkańcy tej ziemi
brali czynny udział w tworzeniu tradycji, kultury i historii Polski. Miały tu miejsce wielkie
bitwy, żyli niezwykli ludzie. Rody Sapiehów,
Jabłonkowskich, Ciecierskich, czy Radziwiłłów pozostawiły tutaj trwały ślad. Znajduje to
swoje odzwierciedlenie w architekturze tego
obszaru. Do najciekawszych zabytków gminy
należą:
Drewniany młyn wodny wraz z zabudowaniami gospodarczymi w Bacikach Bliższych
Cerkiew pod wezwaniem Cudownego
Zbawiciela w Rogawce

Pozostałości zespołu dworskiego
w Bacikach Średnich
Kurhany - tereny po archeologicznych znaleziskach dawnego osadnictwa w Cecelach

Bunkry pochodzące z lat 1940-41, które były
częścią nadbużańskiego rejonu umocnionego tzw. Linii Mołotowa w pobliżu wsi Anusin

