D³ugoœæ ca³ej trasy wynosi od 87 km do 191 km
Jak wypocz¹æ na terenie Biebrzañskiego Parku Narodowego?
Chc¹c uatrakcyjniæ Pañstwa pobyt zapraszamy do wziêcia udzia³u w imprezach u ka¿dego z nas. Oferujemy Goœciom zró¿nicowan¹ turystykê aktywn¹ w naszych kwaterach agroturystycznych oraz NOWOŒÆ - kilkudniow¹ wycieczkê rowerow¹ (wspólna oferta gospodarstw agroturystycznych Doliny Górnej Biebrzy), któr¹ mo¿na rozpocz¹æ w ka¿dej chwili z
dowolnie wybranej przez Turystê kwatery. Wszêdzie czekaj¹ na Goœci:
rowery, mapka z opisem trasy i miejsc godnych uwagi, domowe jedzenie,
natryski, noclegi w namiotach (pokoje goœcinne tylko przy wczeœniejszej
rezerwacji) oraz gwarancja mi³ego i sympatycznego spêdzenia czasu.

SZTABIN - HAMULKA (10 km)
Ma³owista - Trzyrzeczki - Leœniczówka Trzyrzeczki
Na ca³ej d³ugoœci tej trasy mo¿na spotkaæ liczne bunkry radzieckie z 1942 r. Jest
to Grodzieñski Rejon Umocniony - fragment "Linii Mo³otowa".
Leœniczówka Trzyrzeczki - zaprasza na œcie¿kê przyrodnicz¹ "LAS" o d³. 3,2
km (teren BPN).

OKOPY - KOPYTKOWO (25 km)
Suchowola - Karpowicze - Zabiele - Dolistowo - Jasionowo
Okopy - nazwa wsi pochodzi od wzgórz morenowych, które z daleka sprawiaj¹ wra¿enie
umocnieñ fortyfikacyjnych. Miejsce urodzin ks. Jerzego Popie³uszki.
Suchowola - pocz¹tek osadnictwa XVI w. W roku 1678 August II ustanowi³ przywilej
zezwalaj¹cy ¯ydom na osiedlanie siê i prowadzenie handlu co przyczyni³o siê do rozwoju wsi.
W roku 1775 kartograf królewski Szymon Antoni Sobierajski w Suchowoli wyznaczy³ Œrodek
Europy. G³az narzutowy pod £ukiem Papieskim wyznacza jego umowne miejsce. W roku 1776
sprowadzili siê do Suchowoli Tatarzy, których potomkowie mieszkaj¹ tutaj do dzisiaj.
Zachowali oni swoj¹ religiê i tradycje, chocia¿ zawsze czuli siê Polakami.
Karpowicze - nale¿y do najstarszych wsi miêdzy Biebrz¹ a Narwi¹. W³aœciciele Karpowicz
wznieœli tu koœció³ w roku 1617, który przetrwa³ do roku 1865.; kapliczka murowana z 1910r.
Zabiele - drewniane wiatraki holendry z lat 1928 i 1955; w pobli¿u wsi stanowisko
archeologiczne - cmentarzysko.

KOPYTKOWO - JAZIEWO (40 km)
"Czerwone Bagno" - Leœniczówka Grzêdy - szlakiem konnym do Orzechówki
- Tajenko -Œluza Sosnowe - Kopiec - Wrotki
Szlak dla zaawansowanych bardzo atrakcyjny. Prowadzi prawie w ca³oœci przez BPN.
Rezerwat "Czerwone Bagno" - zosta³ za³o¿ony w 1926 roku, by chroniæ naturaln¹ ostojê ³osia
i kilka sztuk tego gatunku, które przetrwa³y II wojnê œwiatow¹ w niedostêpnych zak¹tkach
"Czerwonego Bagna". Dziêki zabiegom restytucyjnym da³o pocz¹tek odtworzonej z sukcesem polskiej populacji tego gatunku. Lasy "Czerwonego Bagna" by³y w okresie walk narodowowyzwoleñczych schronieniem i terenem dzia³añ powstañców, podobnie jak podczas
drugiej wojny œwiatowe - ugrupowañ partyzanckich AK.
Przy Leœniczówce Grzêdy zaczyna siê szlak konny, który poprowadzi nas drogami leœnymi /l5
km/ do œluzy Sosnowo na Kanale Augustowskim; dalej drog¹ szutrow¹ /4km/ do wsi Kopiec;
skrêcamy w prawo /3 km/ do wsi Wrotki; we Wrotkach odbijamy na prawo /5km/ do Jaziewa.

JAZIEWO - SZTABIN (15 km)

ROWEREM "DOOKO£A CENTRUM EUROPY" W 5 DNI

SZTABIN - HAMULKA (25 km)
Krasnoborki - Jasionowo - Krasnybór - Jastrzêbna I
- Kamienna Stara - Kamienna Nowa
Krasnybór - za³. w 1506 r. przez Fiedkê Bohdanowicza Chreptowicza; w XVI-XVII w. centrum
dóbr Chreptowiczów. Koœció³ pozakonny p.w. Zwiastowania NMP, jeden z najstarszych na
Podlasiu /1584-89/ fundacji Adama Chreptowicza, murowany, gotycko-renesansowy, na
rzucie krzy¿a greckiego; od II po³owy XVI w. do 1825 r. siedziba zakonów: bazylianów,
bernardynów, i dominikanów. Obok koœció³ pod wezwaniem œw. Rocha z 1870r.; ¿eliwny
nagrobek Wiktorii Wierzbickiej Rymaszewskiej z huty K. Brzostowskiego; pomnik poleg³ych
powstañców styczniowych z partii Konstantego Ramotowskiego "Wawra" w kwietniu 1863r.
Na cmentarzu pomnik z nazwiskami 44 ofiar zbrodni NKWD i UB z ob³awy lipcowej 1945 r.
Kamienna Nowa - most kolejowy na rzece Biebrzy wybudowany w 1886 r. Fundamenty mostu
budowane w kesonach posadowione na g³êbokoœci 25 m; w 1945 r. most zostaje zniszczony,
odbudowany w latach 1955-57. Zachowa³ siê równie¿ dworzec kolejowy murowany z koñca
XIX wieku.
Kamienna Stara - drewniany koœció³ œw. Anny z XVI w. jest najstarszym obiektem sakralnym na
Podlasiu. Koœció³ ufundowany przez Piotra Wiesio³owskiego - dzier¿awcê leœnictwa
perstuñskiego i nowodworskiego, a póŸniej marsza³ka nadwornego litewskiego. Do dnia
dzisiejszego zachowa³y siê pozosta³oœci dworu - letniej rezydencji. Obok koœcio³a znajduje siê
grób gen. Nikodema Sulika, bohatera bitwy pod Monte Cassino, prochy genera³a sprowadzono z Londynu w 1993 r. Drewniany wiatrak holender z 1902 r.

HAMULKA - OKOPY (20 km)
Kuderewszczyzna - Zwierzyniec Wielki - Lewki - Grodzisk - Kiersnówka Leœniki - Laudañszczyzna
Na szlaku widzimy umocnienia z okresu II wojny. S¹ to schrony przeciwpancerne usytuowane w
okolicy wsi Hamulka i Kuderewszczyzna
Grodzisk- kopce Jaæwingów; ruiny dworu.

HAMULKA- OKOPY (33 km)
Miedzianowo - D¹browa Bia³ostocka - Stock - Ró¿anystok - Suchodolina Ja³ówka - Leszczany
D¹browa Bia³ostocka - wieœ królewska z 1558 r.; prawa miejskie otrzyma³a w 1775 r. Zabytki:
koœció³ katolicki p.w. œw. Stanis³awa z 1905r.; cerkiew prawos³awna; cmentarz ¿ydowski.
Ró¿anystok - po³o¿ony tu maj¹tek w XVII wieku by³ w³asnoœci¹ rodu Tyszkiewiczów; w
wybudowanym przez o.o. dominikanów w 1794 r. klasztorze znajduje siê cudowny obraz
Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem z 1652 r.
Suchodolina - roœnie tu lipa, której wiek szacuje siê na 300 lat. W naturalnej wnêce znajduje siê
kapliczka z figurk¹ Matki Boskiej; drzewo uznane jako "pomnik przyrody prawem chroniony
237".

Jaziewo - Wrotki - Jaminy - Czamiewo - Sztabin

Wrotki - niedu¿a malownicza wieœ otoczona lasem; w po³owie drogi Wrotki Jaminy figura Matki Boskiej - poœwiêcona leœnikom.
Jaminy - za³. w XVII w.; drewniany koœció³ œw. Mateusza Aposto³a z ok. 1775r. o
konstrukcji zrêbowej, przeniesiony w 1845 r. z Augustowa; w o³tarzu obraz
Œw. Trójcy; obok koœcio³a krzy¿ poœwiêcony 24 mieszkañcom rozstrzelanym przez Niemców
20.06.1944r.; pomnik ¿o³nierzy niemieckich z I wojny œwiatowej z 1915 r.; pomnik z wyrytymi
30 nazwiskami ofiar zbrodni UB i NKWD z ob³awy 14.07.1945 r. na dzia³aczy podziemia;
¿eliwne nagrobki i krzy¿e z huty Karola Brzostowskiego.
Czarniewo - wieœ po³o¿ona na skarpie z piêknym widokiem na Dolinê Biebrzy. Pobojna Góra
najprawdopodobniej cmentarzysko Jaæwingów.
Sztabin - za³. w 1598 r. przez Adama Chreptowicza pod nazw¹ Osinki; za Joachima Chreptowicza w XVII w. jako miasto, prawa miejskie utraci³o w 1897 r. Zabytki: neogotycki koœció³ œw.
Jakuba Aposto³a z 1905-1910 r. wzniesiony z fundacji Sztabiñskiej K. Brzostowskiego;
kamienny zegar s³oneczny; ¿eliwne popiersie Joachima Chreptowicza odlane przez wnuka
hr. Karola Brzostowskiego; w szkole sala z pami¹tkami po Rzeczpospolitej Sztabiñskiej; Izba
Regionalna ko³o koœcio³a; przy drodze Lipsk-Bia³ystok tablica upamiêtniaj¹ca rozstrzelanych
przez Niemców 30 Polaków we wrzeœniu 1943r.; na Rynku p³yta upamiêtniaj¹ca 7 os. poleg³ych w ok. Sztabina w latach 1945-49 w walce o utrwalenie w³adzy ludowej, po³o¿ona w
XX rocznicê powstania PRL.

OKOPY - KOPYTKOWO(65 km)
Suchowola - Karpowicze - Osowiec Twierdza - Goni¹dz - Wroceñ - Dolistowo
St. - Jasionowo
Osowiec Twierdza - ogromny system carskich fortyfikacji z prze³omu XIX i XX w. Mimo
szeregu ataków, twierdza nigdy nie zosta³a zdobyta. Podobno te¿, gazów bojowych u¿yto po
raz pierwszy nie pod Ypres na pograniczu francusko - belgijskim, lecz w³aœnie pod Osowcem.
W³aœnie w fosach twierdzy Osowiec zaczêto odbudowê populacji bobra, praktycznie
wytêpionego przed II wojn¹ œwiatow¹.
Goni¹dz - pla¿a, przystañ kajakowa, najwiêksza karczma w Polsce kryta strzech¹.
Dolistowo Stare - w roku 1536 polowa³ tu Kazimierz Jagielloñczyk. Zabytki: klasycystyczny
koœció³ œw. Wawrzyñca z 1771 r. ufundowany przez Izabelê Branick¹; XIX-wieczna dzwonnica
z dzwonem z 1692 r.; plebania z 1935 r. zbudowana w stylu dworku. W o³tarzu g³ównym
znajduje siê s³yn¹ca ³askami Pasja Chrystusa. RzeŸba jest barokowa, a miejscowa legenda
utrzymuje, ¿e wy³owiono j¹ z Biebrzy.

KOPYTKOWO - JAZIEWO (17 km)
Jasionowo - Dêbowo - Jaglowo
Jasionowo - wieœ osaczników. W czasie II wojny œwiatowej spalona przez Niemców;
Dêbowo - pierwsza jednokomorowa œluza Kana³u Augustowskiego, bezcennego na skalê
œwiatow¹ zabytku budownictwa i architektury wodnej, zbudowany w latach 1826-1838.
Jag³owo - jedna z najwczeœniej za³o¿onych wsi nad œrodkow¹ Biebrz¹ z 1596 r. Zabytki:
charakterystyczna drewniana zabudowa /¿ywy skansen/; kaplica p.w. Matki Bo¿ej Królowej
Pokoju.

JAZIEWO - SZTABIN (28 km)
Wrotki - Kopiec - Promiski - Gabowe Gr¹dy - Bór - Twardy Róg - Komaszówka
(jez. Kolno) - Chomaszewo - Huta - Fiedorowizna - Ewy
Bór i Gabowe Gr¹dy - to wsie z 1867 r. zamieszka³e przez ludnoœæ pochodzenia rosyjskiego,
wiary prawos³awnej w wersji staroobrzêdowców; po lewej stronie widaæ drewnian¹
molennê - œwi¹tyniê wyznawców starego obrzêdu prawos³awnego, zbudowan¹ na wzór
zniszczonej podczas II wojny œwiatowej; obok molenny stoi okaza³y kamienny pomnik
poœwiêcony pamiêci staroobrzêdowców, którzy polegli w czasie II wojny œwiatowej.
Twardy Róg - dawna osada strzelecka; jezioro Kolno (najp³ytsze jezioro w Polsce), które od
1960 r. jest rezerwatem przyrody.
Huta - w latach 1820-90 mieœci³y siê tutaj zak³ady przemys³owe i domki robotników tzw.
Rzeczpospolitej Sztabiñskiej; przy ¿elaznym krzy¿u, mieœci³a siê od 1825r. huta ¿elaza z
wielkim piecem i nagrzewnic¹ cylindryczn¹ poruszan¹ maszyn¹ parow¹, odlewano tu
ciekawe pod wzglêdem artystycznym ¿eliwne nagrobki, balkony i czêœci do Kana³u
Augustowskiego; zak³ad produkuj¹cy maszyny rolnicze m.in. sieczkarnie, kieraty, wialnie,
m³ockarnie, p³ugi, dojarki do krów maszynki do obierania ziemniaków i do bicia mas³a,
koparki elewatorowe do ziemniaków; w 1819r. postawiono tam hutê szk³a, produkuj¹c¹
opakowania dla dzia³aj¹cej w niedalekim Cisewie gorzelni i browaru; Wed³ug prof. J Bartysia,
znawcy i badacza historii kultury materia³owej, by³ to jeden z wiêkszych obiektów tego typu
w kraju. Brzostowski wprowadzi³ w nim w³asnego pomys³u piece szklarskie z ¿eliwa,
wy³o¿one warstw¹ ogniotrwa³¹. Jeszcze do momentu przeprowadzonej w 1933 r. komasacji
gruntów, plac otacza³y regularnie domki wieœniaków (potomków robotników sprowadzonych
tu z Saksonii i Prus); przebiega³ od 1851 r. pierwszy w Europie kontynentalny (!) telegraf,
³¹cz¹cy biuro fabryczne w domu z zak³adami hr. Karola Brzostowskiego (1796-1854).

Wyczerpuj¹ce informacje mo¿na uzyskaæ w miejscu zakwaterowania.

