Szlak kupiecki (40 km)

SZLAK KUPIECKI - część wschodnia (znaki żółte, długość 40
km)
SIEMIATYCZE powstały w XV wieku jako centrum dóbr królewskich. Najstarsze ślady osadnictwa
pochodzą z X wieku p.n.e. W 1542 r. Siemiatycze otrzymały prawa miejskie. Posiadają bardzo bogatą
historię. Obecnie 16 tysięczne miasto powiatowe.
Zabytki:
Kościół P.W. Wniebowzięcia NMP I Klasztor Pomisjonarski.
Cerkiew Prawosławna p.w. Narodzenia Matki Bożej i Świętych Apostołów Piotra i Pawła,
murowana z 1866 r.
Bożnica powstała w latach 1791-1801, zniszczona w okresie wojny, odbudowana w latach

1961-1964. Obok znajduje się dawny dom talmudyczny.
Ogółem w Siemiatyczach znajduje się ok. 150 obiektów zabytkowych. Atrakcją jest zalew na rzekach
Mahomet i Kamionce, gdzie znajdują się strzeżone kąpieliska i wypożyczalnie sprzętu pływającego.
SŁOWICZYN (2,5 km)
BACIKI BLIŻSZE (5 km)
Warto obejrzeć:
zagroda młynarska z lat 30-tych naszego stulecia
park podworski z murowanym dworem z pocz. XX wieku
dom murowany z lat dwudziestych, a w zagrodzie nr 5 stodoła z 1934 r.
SYCZE (11,5 km) stacja kolejowa pomiędzy Siedlcami i Czeremchą - w pobliżu Świętej Góry
Grabarka.
GRABARKA (12,5 km)  wieś, w której znajduje się Święta Góra Grabarka  miejsce kultu
wyznawców prawosławia o znaczeniu ponadregionalnym.
KOŃSKIE GÓRY (13,5 km)
RADZIWIŁŁÓWKA (17 km) niegdyś Radziłówka. Wieś założona w 1576 r. W otoczeniu wsi: cudowne
źródełko Sidzionka leżącego na zachód od szlaku przy szosie w kierunku Moszczonej Królewskiej, tzw.
Święta Góra, domy nr 33 i 30 z ok. 1920 r.
GRABOWIEC (20 km),
MIELNIK (22km)
WAJKÓW - dawniej przedmieście Mielnika, obecnie osada letniskowa.
Szlak wiedzie drogą u stóp wzgórza do Sutna. Podrodze można podziwiać panoramę na rzekę Bug,
warto też zatrzymać się by obserwować wiele gatunków ptaków. Do Sutna wchodzimy przez skarpę
nad starorzeczem. Na niej stał XVI-wieczny dwór zniszczony w 1939 r. Do dnia dzisiejszego pozostały
jedynie resztki alei dojazdowej i parku.
SUTNO (32 km) ciekawe obiekty: zagroda 88, dom i stodoła z 1922 r., domy - wszystkie z lat
dwudziestych dwudziestego wieku, pomnik upamiętniający pacyﬁkację wsi w 1941 r.
Z Sutna szlak prowadzi do wsi Niemirów, do której to wchodzimy przy kościele.
NIEMIRÓW (39 km) do zabytków należą: układ przestrzenny z XVII w., zespół kościoła paraﬁalnego
p.w. św. Stanisława Biskupa, na który składają się: kościół z 1789-1790 przebudowany w 1823 r.,
brama-dzwonnica z 1823 r. Dawna szkoła, obecnie poczta mieszcząca się przy Placu Wyzwolenia drewniana z 1922 r. Wiatrak koźlak drewniany z poł. XIX w.
SZLAK KUPIECKI - część zachodnia (znaki żółte, długość 40 km)
Z punktu początkowego szlaku można obserwować panoramę Bugu. Przy trasie napotkamy wiele
bunkrów różnej konstrukcji. Zmierzamy do wsi Arbasy Duże.
ARBASY DUŻE (1,5 km) we wsi kapliczka murowana z XVIII w., zabytkowe domy nr 33, 35 oraz młyn

wodny z 1909 r.
ŚLEDZIANÓW (4 km) zabytki: zespół kościoła paraﬁalnego p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła,
kilka zagród i budynków drewnianych z przełomu XIX i XX w.
WIERZCHUCA NAGÓRNA (7 km) we wsi kilka ciekawych budynków drewnianych
Po opuszczeniu wsi szlak podąża w kierunku północno-wschodnim i szosą wprowadza nas do Putkowic
Nadolnych, gdzie skręcamy na północny-zachód i drogą wiodącą przez las dochodzimy do Chutkowic,
po minięciu których zmierzamy do Chrołowic
CHROŁOWICE (14 km) we wsi szkoła drewniana z lat trzydziestych naszego stulecia i zabytkowe
zagrody drewniane
Po minięciu wsi kierujemy się dalej na południowy-wschód i dochodzimy do szosy w pobliżu mostu na
rzece Bug w Tonkielach. Mijając przystanek PKS idziemy szosą, a potem drogami polnymi do
Minczewa.
MINCZEWO (19 km) zabytkowy dom drewniany nr 1 z około 1880 r., przy drodze wiodącej do Rudnic
kapliczka z rzeźbą Jana Nepomucena w środku.
Idąc dalej do Runic widzimy pośród pól rozrzucone liczne bunkry, kierując się na południowy-wschód
przechodzimy przez dębowy zagajnik i docieramy do Runic.
RUNICE (22,5 km)
DROHICZYN (25 km) - opisz przy SZLAKU NADBUŻAŃSKIM,
Dalej przez wieś Bujaki idziemy do Krupic.
KRUPICE – we wsi leje po niemieckich rakietach V2, cmentarzysko z III-VI w., grodzisko
średniowieczne, kaplica z XIX w.
Po minięciu wsi szlak prowadzi do Siemiatycz.
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