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Szanowni Państwo!

Serdecznie witamy w powiecie 
sokólskim - miejscu niezwykle urokliwym. 
Atrakcyjne walory krajobrazowe, czyste powietrze „Zielonych Płuc 
Polski” i kontakt z przyrodą z całą pewnością zapewnią Państwu udany 
wypoczynek. Zachęcamy do zapoznania się z interesującymi miejscami 
i zabytkami naszego powiatu. Powiat sokólski to jeden z najcie-
kawszych pod względem kulturowym i wyznaniowym obszarów 
w północno-wschodniej Polsce. Nasz powiat zamieszkują wyznawcy: 
katolicyzmu, prawosławia, judaizmu, protestantyzmu i islamu. Nasze 
tereny mają też piękną historię. Król Zygmunt Stary wraz ze swą 
małżonką byli właścicielami dworu myśliwskiego, przy którym królowa 
zajmowała się hodowlą sokołów. Król Zygmunt III Waza nadał Sokółce 
prawa targowe, a następnie przywilejem królewskim nadał prawa 
miejskie magdeburskie. Za panowania króla Jana III Sobieskiego 
rozwinęło się w okolicach Sokółki osadnictwo tatarskie. W XVIII wieku 
podskarbi litewski Antoni Tyzenhauz sprowadził rzemieślników, 
założył cegielnie, manufaktury włókiennicze oraz rozbudował miasto.

Na terenie naszego powiatu każdy znajdzie coś dla siebie. 
Miłośnicy pieszych wędrówek bądź wycieczek rowerowych mogą 
korzystać z wyznaczonych szlaków turystycznych, osoby interesujące 
się historią Polski mogą podążać śladami powstania styczniowego czy 
Szlakiem Tatarskim. Turyści mogą też korzystać z nauki jazdy konnej 
udzielanej przez prywatnych instruktorów bądź wziąć udział w spły-
wach wzdłuż rzeki Biebrzy. Polecamy nasze znakomite, regionalne 
potrawy. Każdy może spróbować je przyrządzić z pomocą gospodyń 
wiejskich, z produktów wyrabianych tradycyjnymi metodami, bazując 
na naturalnych składnikach.

Jesteśmy przekonani, że pobyt w naszym powiecie dostarczy 
Państwu wielu niezapomnianych wrażeń i zachęci do ponownego 
przyjazdu.



Turystyka i wypoczynek

Powiat sokólski posiada w znacznym 
stopniu zachowane w stanie naturalnym, o wysokich 
i naturalnych walorach w skali kraju i Europy. Na 
terenach tych Biebrza łączy dorzecze Niemna z 
dorzeczem Wisły poprzez Kanał Augustowski. W 
rejonie tym żyją ptaki i zwierzęta nie występujące w 
innych częściach kraju lub występujące bardzo 
rzadko. Spośród zwsierząt żyją tu: łoś, zając bielak, a 
także bóbr, jeleń, sarna, dzik, zając szarak, borsuk czy 
kuna. Ptakami występującymi w tym regionie są: 
biegus zmienny, dzięcioł białogrzbietowy, dziwonia, 
kaczka krawka, kaczka różeniec, kaczka świstun, krzyżodziób, kwiczoł, nur czarnoszyi, orzeł 
grubodzioby, sowa błotna, sowa mszarna, tracz długodzioby i tracz nurogęś.

Na terenie powiatu występują obszary chronionego 
krajobrazu: Wzgórza Sokólskie i Dolina Biebrzy. Część 
gmin graniczy z Biebrzańskim Parkiem Narodowym 
oraz z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej.
Ziemia Sokólska z pewnością zaspokoi potrzeby 
miłośników nieskażonej przyrody. Powiat 
charakteryzuje się stosunkowo czystym powietrzem i 
niewielkimi zanieczyszczeniami środowiska. Z uwagi 
na liczne walory środowiska przyrodniczego wchodzi 
w skład makroregionu funkcjonalnego „Zielone Płuca 
Polski”. 
Teren jest atrakcyjnie ukształtowany, obfity w 
pagórki obrośnięte licznie lasami. Nie mniej urokliwe 

są sokólskie wsie położone wśród pięknego 
krajobrazu, malowniczej przestrzeni, gdzie 
niekiedy można odnieść wrażenie, jakoby czas 
zatrzymał się w miejscu. Przed drewnianymi, 
często zabytkowymi domami można spotkać 
gospodarzy odpoczywających na ławeczce. Na 
terenie powiatu powstaje coraz więcej 
gospodarstw agroturystycznych, w których 
gospodarze oferują przyjemny wypoczynek w 
miłej, rodzinnej atmosferze. Turyści chcący 
skorzystać z odpoczynku na obszarze Zielonych 
Płuc Polski, będą mieli okazję zapoznać się z 
regionalną kuchnią, sposobami pieczenia wiejskiego chleba czy sękacza. Jest też możliwość korzystania 
z przejażdżek konnych, spływów kajakowych, czy też rajdów rowerowych. Wyznaczone zostały również 

trasy turystyczne, m.in.: Szlak Tatarski, Szlak Rękodzieła 
Ludowego, Szlak Napoleoński czy Szlak Powstania 
Styczniowego. Na skraju Puszczy Knyszyńskiej można 
podziwiać stary drzewostan i polować na łowną zwierzynę. 
W okolicy wsi Dworzysk znajduje się fragment Parku 
Krajobrazowego im. Witolda Stawińskiego. W Sokółce 
istnieje Muzeum Ziemi Sokólskiej. Odwiedzając je, można 
zapoznać się bliżej z historią miasta. 

Walory przyrodnicze powiatu sokólskiego
O wartości przyrodniczej i atrakcyjności powiatu 

sokólskiego świadczą najcenniejsze obiekty przyrodnicze, do których zaliczają się: Biebrzański Park 
Narodowy, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórza 
Sokólskie, Dolina Biebrzy oraz 69 pomników przyrody i 9 rezerwatów przyrody. Rezerwaty te są 
obszarami, na których ochroną objęte są całe ekosystemy lub poszczególne ich składniki. Zdecydowana 
większość, bo aż 6 spośród nich, zlokalizowana jest w gminie Szudziałowo. W zależności od przedmiotu 
ochrony, wśród występujących na tym terenie rezerwatów można wyróżnić: 3 rezerwaty torfowiskowe, 
4 leśne, 1 florystyczny oraz 1 faunistyczny. 
„Stare Biele” - rezerwat typu torfowiskowego, w gminie Szudziałowo, o pow. 255,65 ha, utworzony w 
roku 1987 w celu zachowania w naturalnym stanie fragmentu Puszczy Knyszyńskiej z dobrze 
zachowanymi zbiorowiskami leśnymi i bagiennymi.

Budynek Starostwa Powiatowego w Sokółce

Droga do Silvarium w Poczopku
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„Góra Pieszczana” - rezerwat typu leśnego, w gminie Szudziałowo, o pow. 220,10 ha, utworzony w 
roku 1987 w celu zachowania w naturalnym stanie borów sosnowo-świerkowych charakterystycznych 
dla Puszczy Knyszyńskiej.
„Międzyrzecze” - rezerwat typu leśnego, w gminie Szudziałowo, o pow. 249,86 ha, utworzony w roku 
1990 w celu zachowania fragmentu Puszczy Knyszyńskiej, odznaczającego się urozmaiconą rzeźbą 
terenu oraz występowaniem licznych źródlisk.
„Bahno” w Borkach - rezerwat typu torfowiskowego, w gminie Szudziałowo i Supraśl, o pow. 286,90 
ha, utworzony w roku 1990 w celu zachowania cennych, dobrze wykształconych zbiorowisk 
torfowiskowych o charakterze borealnym, odznaczających się bogactwem flory roślin naczyniowych i 
mszaków.
„Kozłowy Ług” - rezerwat typu torfowiskowego, w gminie Sokółka, o pow. 139,45 ha, utworzony w 
roku 1996 w celu zachowania fragmentu Puszczy Knyszyńskiej z rozległym torfowiskiem, 
odznaczającym się wysokim stopniem naturalno-
ści.
„Stara Dębina” - rezerwat typu leśnego, w 
gminie Szudziałowo, o pow. 33,68 ha, utworzony w 
roku 1987 w celu zachowania w Puszczy 
Knyszyńskiej, starodrzewiu dębowego z udziałem 
dębu bezszypułkowego.
„Woronicza” - rezerwat typu florystycznego, w 
gminie Szudziałowo, o pow. 133,80 ha, utworzony 
w roku 1989 w celu zachowania w naturalnym 
stanie doliny strumienia Woronicza ze strefą 
źródliskową i rozległym torfowiskiem niskim.
„Starodrzew Szyndzielski” - rezerwat typu 
leśnego, w gminie Janów, o pow. 79,74 ha, utworzony w roku 1990 w celu zachowania fragmentu 
Puszczy Knyszyńskiej, obejmującego starodrzew typu ciepłolubnego lasu sosnowo-świerkowo- 
dębowego, charakterystycznego dla pPółnocnej części Puszczy Knyszyńskiej.
„Nietupa” - rezerwat typu faunistycznego, o pow. 273,73 ha, w gminie Krynki, uznany w 1996 roku za 
rezerwat przyrody.

Puszcza Knyszyńska jest dużym kompleksem leśnym w centralnej części województwa 
podlaskiego o powierzchni 83.900 ha. Stanowi połączenie mniejszych kompleksów leśnych, będących 
do początku XX w. odrębnymi jednostkami zwanymi Puszczami: Błudowską, Kryńską, Odelską, 
Supraską, Malawicką, Knyszyńską i Gródecką. Puszcza Knyszyńska jest czwartym miejscem pod 
względem liczby żubrów, które żyją w wolnych stadach. Największym, a zarazem bardzo atrakcyjnym 
mieszkańcem Puszczy Knyszyńskiej jest żubr Bison bonasus - największy polski ssak. Założycielem 
obecnego stada był żubr-byk, który przywędrował tu samotnie prawdopodobnie z Puszczy 
Białowieskiej w 1969 roku. W 1973 roku przywieziono stamtąd 5 żubrów (2 byki i 3 krowy) i 
wypuszczono je na wolność na terenie Nadleśnictwa Waliły. Od tego czasu stado znacznie powiększyło 
swoją liczebność i aktualnie liczy ponad 90 osobników tego gatunku.  

Żubry podlegają wieloletniemu programowi ochrony żubra, jako gatunek szczególnie 
zagrożony zagładą. Król puszczy nie jest w stanie w tej chwili żyć bez opieki człowieka. Jego przetrwanie 
w następnych stuleciach zależy przede wszystkim od wiedzy przyrodniczej i zdolności wykorzystania 
nauki w ramach programu ochrony gatunku. Niemal cały obszar Puszczy Knyszyńskiej jest objęty strefą 
ochronną, w której oprócz króla puszczy można zobaczyć również jelenie, dziki, sarny, wilki, lisy, 

jenoty, borsuki, kuny, łasice i gronostaje 
oraz rysie. Na terenie puszczy znajduje się 
21 rezerwatów, które łącznie zajmują 
powierzchnię 3750 ha.
Biebrzański Park Narodowy został 
utworzony we wrześniu 1993 roku w celu 
ochrony dobrze zachowanych, rozległych 
torfowisk z unikalną florą i fauną. Jest to 
największy park narodowy w Polsce. W 
Dolinie Biebrzy występuje ponad 900 
gatunków roślin naczyniowych, wśród 
których 53 podlega ochronie całkowitej, a 
13 znajduje się pod ochroną częściową. Aż 
45 gatunków tu występujących 
umieszczono na „Czerwonej liście roślin 
naczyniowych zagrożonych w Polsce”. Do 
najrzadszych gatunków należą: zanokcica 

Rzeka Nietupa
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zielona, skrzyp pstry, widłak wroniec, rosiczka długolistna, wąkrotka zwyczajna, tłustosz zwyczajny, 
płesznik zwyczajny, zaraza niebieska. Na tym obszarze znajduje się najliczniejsza w Polsce populacja 
obuwika pospolitego.
W Dolinie Biebrzy zachowała się charakterystyczna fauna związana z naturalnymi ekosystemami 
bagiennymi i wodnymi. Obszar ten jest domem dla 48 gatunków ssaków, wśród których na uwagę 
zasługują: wilk, wydra, łoś i bóbr. Znajduje się tu największa w kraju ostoja łosia (około 400 sztuk), 
natomiast bóbr jest zwierzęciem pospolitym. W 
Dolinie Biebrzy gniazduje aż 271 gatunków ptactwa 
wodno-błotnego, dlatego w roku 1995 obszar ten 
został wpisany na listę siedlisk konwencji Ramsar. 

Ścieżki rowerowe i piesze w powiecie 
sokólskim

Duży Szlak Tatarski 
Szlak prowadzi wzdłuż wsi zamieszkałych przez 
potomków Tatarów osadzonych tu przez króla Jana III 
Sobieskiego w XVII w. Na szlaku znajdują się unikalne 
zabytki sakralne: meczety i mizary w Bohonikach i 
Kruszynianach, zabytki budownictwa i sztuki ludowej, 
muzeum i zabytki Sokółki. Szlak Tatarski prowadzi 
przez Bohoniki (gmina Sokółka) i Kruszyniany (gmina 
Krynki). Tzw. Szlak Tatarski Duży liczy 54 km. Jego trasa wiedzie z Sokółki do Kruszynian przez 
Bohoniki, Starą Kamionkę, Wierzchlesie, Talkowszczyznę, Nową Świdziałówkę i Nietupę. W 
miejscowościach, przez które przebiega trasa, ulokowane były niegdyś dobra królewskie ekonomii 
grodzieńskiej. Bohoniki, podobnie jak Kruszyniany, są dziś centrum religijnym polskich muzułmanów. 
Można tam zwiedzić najstarsze w kraju drewniane meczety z XVIII i XIX w.
Trasa „Nietupa”
Trasa liczy ok. 7 km i biegnie w dolinie rzeki Nietupa. Dolinę porasta roślinność terenów bagiennych i 
wilgotnych. Znalazły tutaj dogodne warunki siedliskowe i pokarmowe bobry oraz wiele gatunków 
rzadkich ptaków. Trasę uatrakcyjniają dorodne drzewa, będące pomnikami przyrody, oraz zabytkowa 
aleja lipowa. Trasa bierze swój początek w miejscowości Górka, dalej w kierunku Ciumicz, a kończy w 
Sannikach.
Trasa „Wierszalin”

Trasa liczy ok. 12 km. Bierze ona swój początek w 
miejscowości Nowa Świdziałówka, dalej w kierunku 
Borsukowizny i zwartego lasu Puszczy Knyszyńskiej 
przez miejscowość Podlipki i Stara Grzybowszczyzna, a 
kończy w Góranach. Usytuowano na niej 9 punktów 
przystankowych, przez które prowadzą nas znakomite 
szlaki turystyczne: zielony i niebieski. 
Trasa „Kruszyniany”
Trasa ta zaczyna i kończy się w Krynkach. Biegnie ona 
przez miejscowości Białogorce, Kruszyniany, Rudaki, 
Łosiniany, Ozierany Wielkie i Małe i Łapicze. Na szlaku, 

oprócz urokliwych krajobrazów, obejrzeć można inne atrakcje, np. młyn wodny na rzece Nietupie oraz 
dwory w miejscowości Górka i Rudaki. 
Szlak rowerowy „zielony”
Trasa rozpoczyna się w Krynkach na rondzie; szlak prowadzi drogą asfaltową w kierunku wsi 
Kruszyniany. We wsi Kruszyniany znajduje się meczet, mizar, pomnikowe drzewa oraz jest możliwość 
degustacji prawdziwej kuchni tatarskiej. Z Kruszynian drogą szutrową przez wsie Sanniki, Szaciły, 
Nietupa, Górany. Przed wsią Górany odchodzi szlak łącznikowy „czarny” do cerkwi w „Wierszalinie”. 
Dalej szlak „zielony” biegnie przez wsie: Ostrów Nowy, Ostrów Północny, Ostrów Południowy, a dalej w 
stronę Szudziałowa.
Szlak Napoleoński
(Krynki - Świdziałówka Nowa - Turowo - Nowosiółki - Królowy Most - Kozi Las - Żednia) - 33 km. 
Tematycznie związany jest z historycznym Traktem Napoleońskim. Łączy on Puszczę Knyszyńską z 
Obszarem Krajobrazu Chronionego Wzgórz Sokólskich. 
„Szlak Ekumeniczny”
Na terenie uroczyska OZIERANY w gminie Krynki powstała unikalna plenerowa ekspozycja 
edukacyjno-historyczna pokazująca, jak na wykarczowanych przed wiekami terenach można 
przywrócić puszczę. Szlak ekumeniczny przebiega wśród wzgórz, brzóz i sosen, jest to przesłanie i 

Dwór drewniany z I poł. XIX w. w Górce

Meczet w Bohonikach
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pomysł na to, by przybliżyć ludziom historię tych 
terenów, dzieje, przemiany. Właśnie tu można ujrzeć 
całe piękno, głębię i ducha przyrody.
Szlak Janów - Korycin
(Janów - Młyn Sitawka - Jasionowa Dolina - Wyłudy -  
Zabrodzie - Szumowo -Aulakowszczyzna-
Milewszczyzna - Rudka - Korycin) - 24 km.
Atrakcją szlaku są grodziska średniowieczne w 
Aulakowszczyźnie i Mielewszczyźnie oraz młyny wodne 
w Sitawce, Romaszkówce i Rudce. Na trasie można 
obejrzeć ponadto kościoły z początku XX wieku oraz 
atrakcyjną pod względem przyrodniczym dolinę rzeki 

Kumiałki.
Szlak Kumiałka - Biebrza
(Janów - Młyn Sitawka - Jasionowa Dolina -Zabrodzie - Romaszkówka - Szumowo - Aulakowszczyzna - 
Milewszczyzna - Rudka Korycin - Zagórze - Skindzierz - Trzyrzecze - Jatwieź Mała - Karpowicze - Okopy - 
Suchowola) - 66 km.
Na trasie znajdują się średniowieczne grodziska, młyny wodne oraz malownicze doliny rzek Kumiałka i 
Biebrza.
Szlak rowerowy wokół Janowa
Prowadzi wzdłuż koryta rzeki Kumiałki, wokół Janowa aż do Jasionowej Doliny. Na szlaku, oprócz 
urokliwych krajobrazów, ciekawych i rzadkich okazów fauny i flory (żeremia bobrowe), można 
obejrzeć np. młyn wodny w Sitawce czy kurhany we wsi Jasionowa Dolina, pochodzące 
prawdopodobnie z IV-VI wieku, z okresu osadnictwa na tych ziemiach Jaćwingów.
Szlak Rękodzieła Ludowego 
Białystok - Wasilków - Święta Woda - Czarna Białostocka - Czarna Wieś Kościelna - Łapczyn - Zamczysk - 
Janów - Kolonia Wasilówka - Sokółka - Białystok - 130 km. Część trasy przebiega przez powiat sokólski. 
Pozwala ona poznać unikalne, zanikające już rzemiosło oraz warsztaty twórców ludowych - kowala i 

garncarza w Czarnej Wsi Kościelnej, 
łyżkarzy w Łapczynie, a także w 
Zamczysku, tkaczy w Janowie i kolonii 
Wasilówka, jak też rzeźbiarza w Sokółce.
Szlak rowerowy „Korycin - 
Suchowola”
Szlak biegnie w większości drogami 
lokalnymi przez historyczne, XVI-XVII- 
wieczne miejscowości, powstałe w trakcie 
kolonizacji królewskiej Puszczy 
Nowodworskiej (Korycin, Grodzisk, 
Okopy, Suchowola). Na trasie można 
zobaczyć liczne, typowe dla Sokólszczyzny 

zabytkowe, ozdobne krzyże przydrożne oraz kapliczki. 
Dodatkową atrakcją szlaku, zwłaszcza późną wiosną, są 
urokliwe tereny otuliny Biebrzańskiego Parku Narodowego 
z występującymi tam licznymi gatunkami ptactwa wodno-
błotnego, roślin i zwierząt.

Zabytki w powiecie sokólskim

Gmina Sokółka:
Bohoniki  
- meczet tatarski, drewn., 2  poł. XIX w.
- cmentarz muzułmański, XVIII w.
Malawicze Dolne - wiatrak, 1935 r.
Sokółka 
- układ urbanistyczny, XVII-XVIII w.
- zespół kościoła parafii pw. św. Antoniego, 
ul. Grodzieńska, 2 poł. XIX - XX w.;
- cerkiew parafii pw. św. Aleksandra Newskiego, Rynek, 
1850-1853 r.
- cmentarz żydowski, ul. Zamenhofa, XVII-XX w.

Wiatrak holenderski z 1924 r. 
w Dąbrowie Białostockiej

Pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego

Kościół  pw. Opatrzności Bożej w Kuźnicy
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- płaskorzeźba, elewacja frontowa budynku Szkoły 
Podstawowej nr1 w Sokółce z 1933 r.
- dom, ul. Grodzieńska 8, drewn., 1820-1830 r.
- dom, ul. Grodzieńska 10, drewn., z 1914 r.

Gmina Dąbrowa Białostocka:
Dąbrowa Białostocka 
- układ przestrzenny, XVI-XVIII w.
- wiatrak holender, mur.-kam., z 1924 r.
Różanystok 
- willa „Zielona Dacza”, drewn.
- zespół klasztorny dominikanów, 2 poł. XVIII, XX w.;
- zespół klasztorny prawosławny, pocz. XX w.
Nowa Kamienna 
- dworzec PKP, z poł. XIX w.
Stara Kamienna 
- kościół św. Anny, drewn., poł. XVII w.
- cmentarz,

Gmina Janów:
Białousy - wiatrak holender, z ok. 1880 r.
Janów 
- rozplanowanie przestrzenne dawnego miasta - obecnie 
wsi, XVIII w.
- cmentarz rzymskokatolicki
- cmentarz żydowski
Marchelówka 
- wiatrak holender, drewn., lata 40-te XX w.

Gmina Korycin:
Aulakowszczyzna - wiatrak holender,  z 1930 r.,
Korycin 
- rozplanowanie przestrzenne, XVII w.
- cmentarz kościelny
- cmentarz parafialny
- ogród plebański
- zespół kościoła parafialnego pw. Znalezienia i 
Podwyższenia Krzyża Świętego
Romaszkówka - młyn wodny, XIX w.
Szaciłówka - wiatrak holender, drewn., 1937 r.
Zagórze - wiatrak paltrak, drewn., 1945 r.

Sanktuarium Maryjne w Różanymstoku

Kościół pw. św. Anny w Starej Kamiennej

Willa „Zielona Dacza” w Różanymstoku

Cmentarz żydowski z XIX w. w Krynkach

Cerkiew pw. Narodzenia NMP w Krynkach

- 6 -



Gmina Krynki:
Górka- dwór, drewn., 1 poł. XIX w.
Jurowlany 
- cerkiew prawosławna cm. pw. św. św. Męczenników Borysa 
i Gleba, drewn., 1865 r.
- cerkiew prawosławna parafii p.w. Św. Jerzego Zwycięzcy, 
mur. 1870 r.
Kruszyniany  
- układ przestrzenny wsi, XVII w.
- meczet muzułmański, XVIII w.
- cmentarz muzułmański, 2 poł. XVII w.
Krynki 
- układ przestrzenny, XVI-XVIII w.
- kościół par. pw. św. Anny, 1907-1913 r.
- dzwonnica, poł. XVIII w.
- cmentarz, XVII-XIX w.
- cerkiew prawosławna par. pw. Narodzenia NMP, 
1864-1868 r.
- cmentarz prawosławny (dec.: układ urbanistyczny)
- kaplica prawosławna cmentarna pw. św. 
Antoniego, drewn., 1 poł. XVIII w.
- bóżnica, obok magazyn, ul. Czysta 10a, 
druga poł. XIX w.;
- synagoga (ruina), ul. Garbarska, 
XVIII/XIX w.
- synagoga, obok kino, ul. Piłsudskiego, 
XIX w.
- cmentarz rzymsko-katolicki
- cmentarz żydowski, XIX w.
- dwór, ul. Stary Dwór 8, drewn., 1928 r.,
- park dworski, XVIII-XIX w.
Nietupa - młyn wodny, drewn., 2 poł. XIX w. 
Ostrów  Południowy  kaplica cmentarna 
pw. św. Włodzimierza, ok. 1907 r.
Rudaki - park dworski, po 1918 r.
Żylicze - zespół folwarczny, XIX/XX w.

Gmina Kuźnica:
Klimówka 
- kościół parafii pw. Świętej  Trójcy i św. 
Dominika, 1922-1928 r.
- cmentarz przykościelny,
Kuźnica 
- kościół parafii p.w. Opatrzności Bożej, pl. 
Tysiąclecia 15, 1863-1864 r.
- cmentarz (d. grzebalny), XVI-XIX w.
Łosośna Mała - dwór, drewn., XVIII w.
Pawłowicze - pałac, 1610 r.
Wołkusz - kaplica przydrożna (przy trakcie 
Sokółka - Kuźnica - Wołkusz),  XVIII w.

Gmina Nowy Dwór:
Bobra Wielka 
- zespół dworski, pocz. XIX w.
- młyn wodny, pocz. XX w.
Nowy Dwór  
- rozplanowanie przestrzenne, 2 poł. XVI - XVII w.
- cmentarz rzymskokatolicki
- cmentarz prawosławny
- kościół parafii pw. Jana Chrzciciela, 1547 r., XVII-XIX w.
- dzwonnica, 2 poł. XVIII w.
- wiatrak holender, drewn., pocz. XX w.

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Nowym Dworze

Wiatrak z 1935 r. w Malawiczach Dolnych

Kościół  pw. Świętej w. Trójcy w Sidrze

Kościół pw. NMP Pocieszenia w Zalesiu

- 7 -



Gmina Sidra:
Makowlany - park dworski z aleją dojazdową, 
2 poł. XIX w.
Siderka - cerkiew greko-katolicka, obok kościół 
rzymsko-katolicki pw. Opatrzności Bożej, 1 poł. 
XIX w.
Sidra 
- układ przestrzenny, XVI w. 
- kościół Świętej Trójcy, pocz. XVIII w.
- dzwonnica
- d. kościół kalwiński (fundamenty), XVI w.
- ruiny zamku (wzgórze zamkowe), XVI-XVII w. 
- młyn wodny, mur.-kam., 1890 r. 
Zalesie 
- układ przestrzenny wsi, XVI-XIX w.
- kościół pw. MB Pocieszenia, 1622 r.
- cmentarz przykościelny

Gmina Suchowola:
Grodzisk - wiatrak holender, k. XIX 
Kolonia Dubasiewskie
- zagroda, XVIII-XIX w.
- spichrz z 1853 r.
Suchowola 
- kościół parafii pw. św. św. Piotra i Pawła, 1884-1885 r.
- wiatrak holender, drewn., pocz. XX w. 
Gmina Szudziałowo:
Minkowce - wiatrak paltrak-koźlak, drewn., 1900 r
Harkawicze - cmentarzysko późnośredniowieczne ze stellami zw. „Mogielnica”
Knyszewicze - cmentarzysko średniowieczne ze stellami.

Kościół kolegiacki pw. św. Antoniego w Sokółce

Głaz symbolizujący geograficzny środek 
Europy w Suchowoli

Kościół pw. Znalezienia i Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Korycinie

Szlak ekumeniczny w Ozieranach

Zespół klasztorny w Różanymstoku

- 8 -



TERMINAL PRZE£ADUNKOWO-PRODUKCYJNY

� prze³adunek 
   - wagon - plac

   - wagon - wagon
   - wagon - samochód

� materia³y sypkie
   - wêgiel

   - zrêbka drewniana
� drewno i inne

Kompleksowa 
obs³uga 

od granicy 
do Klienta

16-123 Ku�nica
Czuprynowo 55A
tel. 85 749 44 15
fax 85 714 78 38

www.krex.com.pl
e-mail: czuprynowo@krex.com.pl

www.krex.com.pl
e-mail: czuprynowo@krex.com.pl

Rejon przejścia
granicznego 

Kuźnica Białostocka - 
- Bruzgi (Białoruś)



16-140 Korycin, Kumiała 51

tel. 85 721 94 15

tel./fax 85 721 97 02

kom. 606 131 820, 606 922 802

e-mail: info@biesiadaweselna.pl

www.biesiadaweselna.pl - rezerwacje on-linewww.biesiadaweselna.pl - rezerwacje on-line

Organizujemy:
• wesela
• komunie, chrzciny
• studniówki
• imprezy okolicznościowe
• imprezy integracyjne
Polecamy:
• restaurację - 
• sale weselne
• pokoje hotelowe - 
• parking (prysznice dla kierowców)
• ogród - taras - altana z grillem
Obsługujemy grupy wycieczkowe
i zorganizowane

katering

bar 24 h

EKSPRESS PCV SOKÓ£KA Sp. z o.o.
16-100 Sokó³ka, ul. Grodzieñska 32

tel. 85 711 06 81-90, fax 85 711 06 82
e-mail: biuro@pcvsokolka.com.pl

PRODUCENT:

� okien i drzwi PCV i ALU

� systemów fasadowych

� �lusarki aluminiowej ppo¿.

www.pcvsokolka.com.pl

OKNA I DRZWI z SOKÓŁKIOKNA I DRZWI z SOKÓŁKI



� NOCLEGI 
pokoje 1-, 2-, 3-, 4-osobowe oraz apartament

� BAR - kuchnia regionalna
� SALA BANKIETOWA

� organizujemy: wesela, konferencje, 
    imprezy okoliczno�ciowe, 

ogniska, kuligi

� NOCLEGI 
pokoje 1-, 2-, 3-, 4-osobowe oraz apartament

� BAR - kuchnia regionalna
� SALA BANKIETOWA

� organizujemy: wesela, konferencje, 
    imprezy okoliczno�ciowe, 

ogniska, kuligi

Ostatni zajazd w Polsce

Ostatni zajazd w Polsce

16-123 Ku�nica, Kruglany 36 (3 km przed granic¹ z Bia³orusi¹)
tel./fax 85 722 43 85, kom. 501 764 565 
16-123 Ku�nica, Kruglany 36 (3 km przed granic¹ z Bia³orusi¹)
tel./fax 85 722 43 85, kom. 501 764 565 

Zajazd SosnaZajazd Sosna

Zak³ad Kamieniarsko-Betoniarski
Czes³aw �piewak
� nagrobki, grobowce
� rze�by z kamienia 
   (wyposa¿enie ko�cio³ów)
� rze�by ogrodowe
� parapety, blaty kuchenne, 
   schody antypoślizgowe
� ³awy, sto³y

PROFESJONALNE WYKONANIE
KONKURENCYJNE CENY

tel. 507 957 808

16-200 D¹browa Białostocka

, Stock 67

KAMIEÑ NATURALNY, MARMUR, GRANIT



ZESPÓ£ SZKÓ£ CENTRUM KSZTA£CENIA ROLNICZEGO W JANOWIE

UL. BIA£OSTOCKA 22, 16-130 JANÓW
TEL./FAX 85 721 62 16      
www.zsrjanow.edu.pl

DLA M£ODZIĒY:
TECHNIKUM  KSZTA£C¥CE W ZAWODZIE: TECHNIK ROLNIK, TECHNIK AGROBIZNESU
ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA KSZTA£C¥CA W ZAWODZIE: MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW
I MASZYN ROLNICZYCH, ROLNIK
DLA DOROS£YCH:
4-LETNIE TECHNIKUM KSZTA£C¥CE W ZAWODZIE TECHNIK ROLNIK
3-LETNIE TECHNIKUM UZUPE£NIAJ¥CE KSZTA£C¥CE W ZAWODZIE TECHNIK ROLNIK
2-LETNIA SZKO£A POLICEALNA KSZTA£C¥CA W ZAWODZIE: TECHNIK ROLNIK, TECHNIK AGROBIZNESU, TECHNIK 
MECHANIZACJI ROLNICTWA

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE - NASTĘPUJĄCE KURSY: SPAWACZ, OBRÓBKA MECHANICZNA, UPRAWNIENIA DO 
OBSŁUGI MASZYN DO ZBÓŻ I ZIELONEK

KSZTA£CENIE JEST BEZP£ATNE
NA TERENIE SZKO£Y ZNAJDUJ¥ SIÊ :  
WYPOSĀONE WARSZTATY SZKOLNE I BUDYNEK 
SOCJALNO-DYDAKTYCZNY 
HALA UPRAWOWA

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 OTWIERAMY NOWE KIERUNKI KSZTA£CENIA DLA MŁODZIEŻY:
KUCHARZ MA£EJ GASTRONOMII - ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA
TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA - TECHNIKUM

�Z³ota Podkowa��Z³ota Podkowa�
� pensjonat dla koni
� jazdy konne - nauka jazdy, rajdy konne
� przeja¿d¿ki bryczk¹ - w teren
� o�rodek stacjonowania szwadronu 
   kawalerii ZAZA w barwach 10. Pułku
   Ułanów Litewskich im. gen. Podhorskiego
� pokazy dżigitówki i kawaleryjskie
� BAZA NOCLEGOWA - noclegi w jurtach
� organizujemy bankiety, 
   imprezy okoliczno�ciowe, grill, pikniki, kuligi
� plac zabaw dla dzieci, pole namiotowe

16-100 Sokó³ka, Kraśniany 65, tel. 515 770 589
www.stadninakrasniany.pl, e-mail: kontakt@stadninakrasniany.pl
16-100 Sokó³ka, Kraśniany 65, tel. 515 770 589
www.stadninakrasniany.pl, e-mail: kontakt@stadninakrasniany.pl

Stadnina Koni



Spó³dzielnia Kó³ek Rolniczych

� us³ugi agrotechniczne (16 kombajnów)

� naprawy maszyn rolniczych - produkcja 

   czê�ci zamiennych

� sprzeda¿ nawozów, �rodków ochrony 

   ro�lin, opa³u

� produkcja ro�linna (500 ha)

� produkcja podzespo³ów  

   do podgrzewaczy wody

�  - olej napêdowy, etylina, 

   LPG do samochodów i w butlach

� oleje, smary, akcesoria samochodowe

STACJA PALIW

16-130 Janów, ul. Bia³ostocka 25, tel. 85 721 60 34, fax 85 721 61 05
e-mail: skrjanow@poczta.fm

LPG

LUXBETIgnacy i Marek Zab³occy s.c.

� BETON TOWAROWY
� roboty drogowe i budowlane
� us³ugi transportowe
� wynajem maszyn 
    (koparka, ³adowarka, spycharka, równiarka)

16-100 Sokó³ka, ul. Piaskowa 14
tel. 85 711 32 50, 606 893 814, 608 526 528
16-100 Sokó³ka, ul. Piaskowa 14
tel. 85 711 32 50, 606 893 814, 608 526 528

KAMIENIARSTWOKAMIENIARSTWO
Przemys³aw ̄ ukPrzemys³aw ̄ uk

� nagrobki - kamieñ, marmur, granit
� parapety, schody, fontanny, 

donice, rze�by, sto³y
Konkurencyjne ceny - profesjonalne wykonanie

16-124 Sidra, ul. Sokólska 54, tel. 698 807 12416-124 Sidra, ul. Sokólska 54, tel. 698 807 124



GOSPODARSTWO OGRODNICZE Wilczewscy GOSPODARSTWO OGRODNICZE Wilczewscy 

Bia³ousy 51, 16-130 Janów
tel. 85 721 50 30, fax 85 721 52 00, e-mail: blueberry@blueberry.pl
Bia³ousy 51, 16-130 Janów
tel. 85 721 50 30, fax 85 721 52 00, e-mail: blueberry@blueberry.pl

• uprawa i sprzedaż borówki 

   amerykańskiej

• hodowla jeleni

• uprawa i sprzedaż borówki 

   amerykańskiej

• hodowla jeleni

www.blueberry.pl � www.rudzie.plwww.blueberry.pl � www.rudzie.pl

Bank Spółdzielczy 
w Korycinie

56 lat tradycji

� kredyty, lokaty, depozyty
� rachunki bankowe, rozliczenia
� BANKOMAT 24 h

16-140 Korycin
ul. Rynek 11

tel./fax 85 721 94 20



Firma Us³ugowa �DAKOBED� Dariusz Mentel

MYJNIA SAMOCHODOWA
oferujemy profesjonalne:
� mycie nadwozia
� czyszczenie wnêtrza ³¹cznie z tapicerk¹
� mycie podwozia
� mycie i konserwacja silników
Samochód po naszej us³udze - Twoj¹ wizytówk¹
Trasa nr 19 - 35 km do przejscia granicznego w Ku�nicy, przed 
wjazdem do Sokó³ki

16-100 Sokó³ka, ul. Bia³ostocka 129 C, tel. 603 670 680

DREWNOPOL
• brykiet kominkowy sosnowy
• meble ogrodowe
• palisady
• elementy europalet

Stara Kamionka 173
16-100 Sokó³ka, tel. 503 019 129, 509 346 901

www.drewnopol.euwww.drewnopol.eu
Piotr i Jacek Reæko

Nadle�nictwo Krynki
� Silvarium - jedyny tego typu obiekt 
przyrodniczo-edukacyjny w Europie

� Szlak Ekumeniczny - jedyna tego typu trasa turystyczna w Polsce
� Sieæ le�nych szlaków turystycznych - jedyny kompleksowy 

uk³ad szlaków turystycznych 
(przyrodniczo - le�nych) na Podlasiu

Nadle�nictwo Krynki  z/s w Poczopku 

tel. 85 722 96 40, e-mail: krynki@bialystok.lasy.gov.pl
www.nadlesnictwokrynki.pl

www.obiezylas.pl 
www.facebook.com/Nadlesnictwo.Krynki

Perełki rozsypane po Puszczy Knyszyńskiej

ŻWIROWNIA „TO-JA”ŻWIROWNIA „TO-JA”
Jacek BiedrzyckiJacek Biedrzycki
� ¿wir drogowy i budowlany
� transport do Klienta

15-119 Bia³ystok, ul. Fabryczna 133

tel. 606 331 440

15-119 Bia³ystok, ul. Fabryczna 133

tel. 606 331 440



OSTROVIA

Ostrów Pó³nocny 49
16-113 Szudzia³owo 
tel. 85 722 14 19
e-mail: biuro@ostrovia.com 
www.ostrovia.com

Producent placów zabaw
Wyroby z drewna do aran¿acji ogrodów

ELBUD
FIRMA BUDOWLANA

www.firmaelbud.com.pl

oferuje:
� kompleksowe us³ugi budowlane
� sprzeda¿ pokryæ dachowych
� elewacyjne systemy dociepleñ
� okna PCV
� materia³y budowlane

Chreptowce 28, 16-123 Ku�nica
tel. 513 585 946
e-mail: dachyelbud@o2.pl

Stanis³aw 
Gajlewicz

KASA BILETOWA � 
16-123 Ku�nica, ul. Kolejowa 1 
(dworzec PKP), tel. 85 711 26 32 

KASA BILETOWA
Sokó³ka, ul. Kolejowa 8

(dworzec PKP), tel. 85 711 29 79

e-mail: stanislawgaj-54@o2.pl

CAFE

GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE
Stanis³awa i Kazimierz Babicz

KRA�NIANY 58, 16-100 Sokó³ka
tel. 510 914 346

Atrakcyjne ceny - ¿ywno�æ certyfikowana 

� warzywa wszelkiego rodzaju
� wiejskie sery: kozie i krowie
� jaja (kury zielononó¿ki)
� drób, króliki - ¿ywe i ubite



ARTAK
K

T
RAŚNIANY

� tarcica iglasta i li�ciasta

� wiê�by dachowe

� palisady, drewno kominkowe

� us³ugi tartaczne

Kraśniany, 16-100 Sokó³ka

tel. 85 711 12 60, kom. 500 309 005

e-mail: szuchnicki@wp.pl

P.P.H.U.Agromis
Jaros³aw Misarko

� materia³y budowlane od A do Z
� nawozy, �rodki ochrony ro�lin
� transport krajowy i zagraniczny
� us³ugi �lusarsko-spawalnicze
� wulkanizacja � skup z³omu

16-150 Suchowola, ul. Goni¹dzka 50
tel. 85 712 44 15, 602 573 513

KAMIENIARSTWO
Andrzej Antonik

� nagrobki
� grobowce
� parapety
� schody
� kamieñ naturalny

Stock 24, 16-200 D¹browa Bia³ostocka

tel. 505 328 503, 798 264 841

ZAK£AD �LUSARSKI
Józef Kondrat

Produkcja i sprzeda¿:
� kot³ów c.o. 
   na paliwo sta³e
� piecokuchni
� podgrzewaczy C.W.U. 
� kominków z p³aszczem wodnym

16-124 Sidra, ul. Sokólska 5216-124 Sidra, ul. Sokólska 52
tel. 85 721 16 85tel. 85 721 16 85

16-200 D¹browa Bia³ostocka
ul. 11 Listopada 14 i 3 Maja 1 B
tel./fax 85 712 13 60, 85 712 28 98
kom. 501 544 716
www.falkowscy.polbiz.pl
falkowscy_eb@poczta.onet.pl

Sokó³ka, tel. 85 711 90 66
Sidra, tel. 85 721 16 16
Bia³ystok, tel. 85 745 12 82, 85 651 51 70
Augustów �Pa³ac na Wodzie�

Zak³ad Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Stomatologiczno-Lekarska
Zak³ad Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Stomatologiczno-Lekarska

E. & B. Falkowscy s.c.

Pałac na Wodzie
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