Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

Gmina Grodzisk
Gmina Grodzisk położona jest w południowej części województwa podlaskiego, w północno – zachodniej części
powiatu siemiatyckiego. Gmina ma charakter rolniczy, na jej terenie dominują gospodarstwa zajmujące się uprawą
zbóż. Znajdujący się w gminie Grodzisk rezerwat leśny Koryciny zachęca do spacerów i nordic walkingu. Rezerwat
utworzony został w 1975 roku, w celu zachowania w naturalnym stanie zbiorowisk leśnych grabowo – dębowych
charakterystycznych dla Wysoczyzny Drohiczyńskiej. Szczególnym gatunkiem w rezerwacie są dęby, które osiągają
średnicę pnia ponad 100 cm. Na terenie rezerwatu występują gatunki roślin podlegające ochronie: lilia złotogłów,
podkolan biały, gnieźnik leśny.
Na obszarze gminy znajdują się zabytki architektury sakralnej:
●
●
●
●
●

Cerkiew pw. św. Mikołaja z 1864 roku w Grodzisku;
Cerkiew pw. Matki Boskiej Kazańskiej w Czarnej Wielkiej;
Cerkiew pw. Opieki Matki Boskiej z 1902 roku w Czarnej Cerkiewnej;
Kapliczka Św. Jana Nepomucena z końca XVIII wieku w Mierzynówce;
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP z II połowy XVII wieku w Korycinach.

Największą atrakcję obszaru stanowi znajdujący się w Korycinach Ziołowy Zakątek oraz Podlaski Ogród Ziołowy. To w
tym miejscu goście maja okazję zapoznać się z historią ziołolecznictwa i tradycyjnego zbioru roślin ze stanu
naturalnego. Goście mogą komponować własne mieszanki herbaciane, tworzyć nalewki na bazie cennych surowców
zielarskich oraz zdobyć wiedzę zielarską podczas przemierzania ścieżek edukacyjnych Podlaskiego Ogrodu Botaniczne
go. Na terenie Ziołowego Zakątka prowadzony jest ekologiczny warzywnik. Dania serwowane w Karczmie przygotowywane są w oparciu
o składniki z tego ogrodu, ale także jajek od hodowanych w zakątku kur. Podlaski Ogród Botaniczny liczy ponad 1500 gatunków. Podczas
pobytu goście mogą poznać rośliny chronione i dziko rosnące gatunki jadalne oraz rośliny barwierskie i przyprawowe. Podczas wędrówek
można się natknąć na drewniany domek szeptuchy oraz trafić do zakątka czosnkowej aromaterapii, gdzie w naturalny sposób oczyszczą
się płuca i układ oddechowy.

Koryciny są też miejscem, gdzie w latach 90 powstała firma Dary Natury, której misją jest ochrona zagrożonych
gatunków ziół, kultywowanie tradycyjnego zielarstwa oraz wspieranie i rozwój upraw rolnictwa ekologicznego. Firma
w swoim asortymencie ma nie tylko produkty spożywcze, ale także olejki eteryczne, mydła i zioła do kąpieli i wiele
innych.
Miłośnikom motocykli z pewnością znana jest Kosianka Boruty. Jest to miejscowość, w której funkcjonuje ENDURO
KOSIANKA oraz znajduje się crossowisko. Prowadzona jest także wypożyczalnia, która w swojej ofercie posiada crossy,
quady oraz zabytkowy traktor z roku 1963 „Ursus 28”. W centrum crossowiska znajduje się staw, w którym można
łowić ryby, pływać pontonem oraz tratwą. Gospodarze zapraszają do gry w paintball, do dyspozycji uczestników
przygotowano 10 zestawów do gry, które zawierają mundury jednoczęściowe, maski do gry w paintball, kulki do gry
oraz pistolet. Właściciele Enduro prowadzą także gospodarstwo agroturystyczne, które ulokowane jest wśród lasów.
Jest to zatem idealne miejsce na piesze wędrówki podczas, których można udać się na grzybobranie, a zarazem
odetchnąć i naładować baterie wśród otaczającej przyrody.
NOCLEGI NA OBSZARZE GMINY:
●
●

Ziołowy Zakątek, Koryciny 73 B, Grodzisk;
Gospodarstwo Enduro – Kosianka, Kosianka Boruty 10, Grodzisk.
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