Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

Gmina Paprotnia
Gmina Paprotnia położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego, w północnej części powiatu
siedleckiego. Jest to gmina typowo rolnicza, gdyż ponad ¾ powierzchni gminy zajmują grunty orne i lasy.
Miłośników architektury z pewnością zainteresują zabytki sakralne znajdujące się na obszarze gminy.
●

●

Kościół pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Paprotni wraz z drewnianą dzwonnicą, która podczas odbudowy kościoła
została kapitalnie odrestaurowana bądź też została wybudowana nowa o podobnych rozmiarach. W kościele
znajdują się obrazy pochodzące z okresu baroku, Krucyfiks z XVII/XVIII w oraz organy z XIX w. Kościół znajduje się na
wzniesieniu w centrum wsi, został zbudowany na planie krzyża łacińskiego, utworzonego z symetrycznie
umieszczonych kaplic charakterystycznych dla stylu barokowego.
Kościół pw. Narodzenia NMP w Hołubli. Pierwsze wzmianki o niniejszej parafii pochodzą z 1545 roku. W XVI w stała
tu drewniana cerkiew. Dzięki hojności Bohdany z Sapiehów, żony Jacka Steckowicza Dołubowskiego obiekt rozwijał
się i piękniał. Natomiast obecny kościół murowany został zbudowany z gruzów zbombardowanych Siedlec.

Na obszarze gminy znajdują się pomniki upamiętniające ważne wydarzenia historyczne:
●

●

●

●

Krzyż z piaskowca na kamiennym cokole zlokalizowany jest w Rzeszotkowie przy Domu Ludowym. Pomnik został
wzniesiony przez Koło Młodzieży Związek Strzelecki w Rzeszotkowie w 1922 roku, ku czci poległych za ojczyznę. W
2018 roku na pomniku mieszkańcy Rzeszotkowa umieścili pamiątkową tablicę upamiętniającą 100 Rocznicę
Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Kamień z tablicą pamiątkową w Rzeszotkowie został wzniesiony przez Kombatantów oraz mieszkańców wsi
Rzeszotków w 2011 roku, w hołdzie mieszkańców Rzeszotkowa poległych w walce, pomordowanych w czasie II
wojny światowej oraz w okresie powojennym.
Pomnik poświęcony męczeństwu Unitów z Hołubli został wzniesiony w 1987 roku przez potomków męczenników,
jako hołd bohaterom. Lokalizacja pomnika nie jest przypadkowa, znajduje się w miejscu, w którym w 1975 roku Unici
z Hołubli stanęli w obronie wiary katolickiej, na skutek czego byli oni katowani.
Pomnik upamiętniający Odzyskanie Niepodległości przez Polskę znajduje się przy przedszkolu w Hołubli. Został
wzniesiony w 1928 roku na pamiątkę 10 - lecia Niepodległości Polski. W 2018 roku mieszkańcy wsi Hołubla i władze
Gminy Paprotnia na pomniku umieścili pamiątkową tablicę upamiętniającą 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości
przez Polskę.

Aktywnym fizycznie proponujemy wycieczki rowerowe poniższymi szlakami turystycznymi wytyczonymi na obszarze
gminy Paprotnia podczas, których można obserwować przepiękne krajobrazy nadbużańskich terenów, ale także
ciekawe obiekty sakralne, zabytki, parki, rezerwaty przyrody.
TRASA KORCZEWSKA o dystansie 126 km. Jest to najdłuższy ze szlaków rowerowych powiatu siedleckiego.
Podczas trasy można podziwiać przepiękne krajobrazy nadbużańskich terenów, faunę i florę charakterystyczną dla
niniejszego obszaru. Wytyczona jest przez miejscowości: Siedlce, Hołubla, Paprotnia, Czaple, Mogielnica, Korczew,
Knychówek, Dąbrowa, Łysów, Niemojki, Przesmyki, Zawady, Majówka, Mordy, Ostoje, Krzymosze, Pruszyn, Siedlce.
TRASA BUŻAŃSKA o dystansie 96 km, trasa zdecydowanie przeznaczona dla zaawansowanych rowerzystów.
Podczas wycieczki warto obserwować otaczającą przyrodę. Warto się zatrzymać w rezerwacie „Przekop” i
poobserwować rośliny charakterystyczne dla nadbużańskich okolic. Trasa wytyczona jest przez miejscowości: Korczew,
Bużyska, Góry, Korczew, Bartków, Łozy, Hołubla, Golice, Siedlce
TRASA PAPROCKA o dystansie 51 km. Podczas wycieczki rowerowej warto się zatrzymać w miejscowościach przez
które wytyczony jest szlak i odwiedzić między innymi zabytki sakralne i usłyszeć historię z jaką są związane. Trasa
wytyczona jest przez miejscowości: Siedlce, Golice, Hołubla, Paprotnia, Pluty, Głuchówek, Mordy, Stok Lacki.
Na odpoczynek polecamy udać się do oddalonych od Paprotni 5 km - Trębic Dolnych, gdzie w pobliżu pól i lasów
prowadzone jest gospodarstwo agroturystyczne. Okolica zachęca do aktywnego wypoczynku: pieszych wędrówek,
nordic walkingu oraz wycieczek rowerowych. Gospodarze dają możliwość wykupienia całodziennego wyżywienia w
oparciu o produkty własnej produkcji: warzywa, wędliny, miód, jajka, mleko.
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