Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

Gmina Łosice
Miasto i Gmina Łosice położone są we wschodniej części województwa mazowieckiego nad malowniczą rzeką
Toczną. Największą atrakcję turystyczną w okresie letnim stanowi Zalew Łosicki oraz okalająca go ścieżka pieszo –
rowerowa, która zachęca do nordic walkingu, spacerów, biegania. Aktywnym fizycznie polecamy skorzystanie ze
znajdującej się obok zalewu siłowni zewnętrznej, basenu rekreacyjnego oraz kąpieliska i wypożyczalni sprzętu
wodnego (kajaków, rowerów wodnych) otwartej w okresie letnim. Ciekawym obiektem na terenie miasta Łosice jest
stojąca przy zalewie łódź sondażowa Ł-3 (jedyna taka jednostka w Polsce), zbudowana w 1964 r. w Ustce i wcielona
do służby w Oddziale Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej.
Na terenie miasta znajdują się zabytki sakralne: Kościół św. Zygmunta wzniesiony w latach 1906 – 1909. Jest trzecim
w pięćsetletniej historii parafii kościołem stojącym na tym samym miejscu. Obecny kościół został zbudowany na
planie prostokąta, który zwieńczony jest dwuspadowym dachem. W narożach świątyni znajdują się dwie kaplice z
1910 roku. Do dnia dzisiejszego zachował się obraz Matki Boskiej Szkaplerznej z połowy XVII wieku oraz ikona Matki
Bożej Przeczystej pochodząca z XVII wieku. We wschodniej części miasta znajduje się neogotycka Kaplica Św.
Stanisława wybudowana w 1845 roku na rzucie prostokąta z cegły na zaprawie wapiennej.
Miłośników historii zaciekawi wizyta w Muzeum Historii i Tradycji Waldemara Kosieradzkiego, znajdującego się w
Łosicach. Eksponaty, które można podziwiać w muzeum są wynikiem wieloletniego gromadzenia przez pana
Waldemara oraz mieszkańców okolicznych wsi i nie tylko. Warto zwrócić szczególną uwagę na wystawę „Żołnierze
Oddziału „Zenona” 34, Pułku Piechoty AK”. Ekspozycja zawiera 128 zdjęć, które ukazują żołnierzy oddziału oraz
fotografie archiwalne pochodzące z lat II wojny światowej.
W miejscowości Niemojki (oddalonej od Łosic 5 km) w budynku Szkoły Podstawowej mieści się Izba Pamięci
Narodowej, której zbiory liczą około 1500 eksponatów. Eksponaty można podziwiać w grupach tematycznych m.in:
archeologia, kultura ludowa Podlasia, Armia Krajowa na Podlasiu, biblioteczka historyczna.
W oddalonych o 6 km od Łosic Chotyczach znajduje się dworek szlachecki, który w czasie I wojny światowej został
częściowo zniszczony.
Na zakończenie wycieczki po terenie gminy Łosice polecamy obiad w Gospodzie u Olka. Miejsca w klimacie starej
drewnianej gospody, która w swojej ofercie ma specjały kuchni polskiej tworzonych na bazie starych przepisów.
Otoczenie sprzyja chwili odpoczynku dla rodzin z dziećmi. Zaciszna atmosfera okolicy oraz malownicza rzeka Bug
skłania do odkrywania piękna podczas spacerów, czy też wycieczek rowerowych. Dodatkową atrakcją Gospody jest
ogród, plac zabaw dla dzieci i staw.
Poniżej przedstawione zostały miejsca noclegowe oraz restauracje, w których warto się zatrzymać:
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Orchidea Łosice, Rynek 3, Łosice;
Restauracja Róża, ul. Bialska 93, Łosice;
Bar smak American Chicken & Kebab, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, Łosice;
Firma Usługowo – Handlowa „Bankiet” Janina Brygoła – NOCLEGI ŁOSICE, ul. Białostocka 21, Łosice;
Pokoje noclegowe „Maja”, ul. Białostocka 11A, Łosice;
U Romka, Rudnik 2.
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