Regionalne Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nadbużańskiej „Bugowiaki” powstało w
maju 2007r. z siedzibą w Neplach.

Celem statutowym
organizacji jest
- promocja posiadanego bogactwa tak historycznego jak też walorów przyrodniczych,
-stworzenie strategii rozwoju turystycznego - zachęcenie inwestorów do tworzenia
infrastruktury około turystycznej <m.gastronomii, wypożyczalni kajaków , rowerów>
Podlasie to nieco zaniedbana „kopalnia” zabytków architektonicznych niejednokrotnie
unikatowych w skali kraju i Europy. Fortyfikacje, różnorodne
cmentarze skryte są w soczystej, nieskażonej przyrodzie. Nie poddana regulacji rzeka
Bug

i jej szeroka pradolina, a także samo ukształtowanie terenu jako efekt kilkakrotnych
nawrotów i regresji lądolodu, to atuty mało eksponowane, a są bardzo atrakcyjne i godne
odwiedzenia.

 Neple - wieś książęca założona
przed 1430rokiem z bogatym osadnictwem pradziejowym. Wieś położona w
najpiękniejszym zakątku Podlasia u ujscia Krzny do Bugu, gdzie ścierały się kultury
wschodu i zachodu, a znaczące rody w Polsce pisały bardzo interesującą historię.
Spuścizną po Niemcewiczach jest cerkiew unicka z 1769r. dzisiejszy rzymsko-katolicki
kościół parafialny

Na pięknym wzgórzu można
odpocząć podziwiając głaz z okresu wczesnego średniowiecza zwany „kamienną babą”

Ród Mierzejewskich wspomina
neogotycka kaplica-grobowiec z 1828r.oraz
”Biwak. W którym wypoczywał kilkakrotnie car Aleksander I, uwikłany w romans z
dziedziczką Nepli - Julią Mierzejewską.
To w Neplach odpoczywał
Napoleon Bonaparte
To Neple urzekły Marszałka
Józefa Piłsudskiego.
Nepelskimi włościami zarządzały
rody Dymszów i Kierbedziów.
Ta niezwykle interesująca historia
Nepli jest mocno osadzona w zagłębiu przyrody.

Stary XVIII wieczny park z

ośrodkiem wczasowym administrowany przez siedlecką Caritas,
skrzętnie chroni historię przed
zapomnieniem, a otulone wyjątkowym rezerwatem ”Szwajcarii Podlaskiej” Neple
czekają na turystów.

Rezerwat to 24ha,gdzie
bogactwo form i zjawisk stanowi źródło wszechstronnych opracowań i naukowych badań
„Szwajcaria” to ponad
16Ogatunków roślin i wiele zagrożonych wyginięciem gatunków ptaków.
W kształtowanie terenu Rezerwatu „zaangażowane” były ogromne masy wodne
topniejącego lodowca. Położenie na wysokiej skarpie spowodowało powstanie sieci
głębokich wąwozów. gdzie niektóre deniwelacje dochodzą nawet do 50m.

 Godnym odwiedzenia jest też
drewniana cerkiew unicka z 1683r.w Krzyczewie obecnie filialny kościół parafii Neple.
> Sanktuarium Męczeństwa Unitów w Pratulinie
 Terespol – miasto położone na
zachodnim brzegu rzeki Bug stanowiącej naturalną Granicę Państwa. Jest to 2-gie po
Brześciu miasto wchłonięte przez ówczesny forteczny system obronny. Dzięki temu
Terespol stał się satelitą Brześcia, a twierdza silnie wpływałając na otoczenie,
ukształtowała specyficzny „krajobraz poforteczny”. Jest to bardzo atrakcyjny element
turystyczny na Podlasiu.

Pierwszą datą, jaka pojawia się odnośnie Terespola jest rok 1512. Jest to data „zakupu”
Terespola, jako wsi Błotkowo- przez Iwana Sapiehę – słynnego założyciela Kodnia.
3OO lat temu kasztelan wileński-Józef Słuszka ,ówczesny właściciel na mocy przywileju
podniósł wieś Błotkowo
do rangi miasta, zmieniając nazwę na Terespol pochodzącą od imienia swojej żony –
Teresy.
Godna uwagi jest:
Klasycystyczna cerkiew i dzwonnica z końca XVIII w.
Ciekawostką turystyczną jest obelisk wzniesiony w 1825r, dla uczczenia budowy
traktu Brześć –Warszawa.

 Janów Podlaski -dawniej znany jako
wieś Porchów

Janów Podlaski to dawne miasto i rezydencja biskupów łuckich, a później diecezji
janowskiej a od 1923 siedlcecką, Janów Podl. to Wawel Podlasia,gdzie zachował się
Zespół Pokatedralny z XVIII w,
Jest też Grota Adama Naruszewicza ostatniego biskupa łuckiego,w której to pisał
tezy do Konstytucji 3 Maja. Został pochowany w krypcie janowskiej kolegiaty, w której
znajduje się jego pomnik z białego marmuru wykonanego w Rzymie.

Ponadto Janów i okolica jest bogata w różnorodne inne zabytki architektoniczne m.in.
 Zabytkowy Dom Rytów, Dwory, czy Zespół Pałacowo –Parkowy.
Podominikański kościół św. Jana Chrzciciela z przełomu XVIII i XIX wieku
Na szczególną uwagę zasługuje Stadnina Koni, słynna w całym
świecie z chodowli najpiękniejszych koni arabskich.

Innym ważnym atutem Janowa są dobrze
przygotowane gospodarstwa agroturystyczne.
 Do dyspozycji turystów jest też stara plebaniasiedziba janowskiego Stowarzyszenia –
Turystyczno-Kulturalnego oraz Galeria
M.Falkiewicza –janowskiego artysty malarza


Najstarsze ręczne
Dystrybutory
Paliwa w Europie z 1928r

Podlasie to zbyt mało eksponowana turystycznie „kopalnia” zabytków
architektonicznych, niejednokrotnie unikatowych w skali kraju i Europy. Fortyfikacje,
różnorodne

cmentarze skryte są w soczystej, nieskażonej przyrodzie. Nie poddana regulacji rzeka
Bug i jej szeroka pradolina, a także samo ukształtowanie terenu jako efekt kilkakrotnych
nawrotów i regresji lądolodu, to atuty mało eksponowane, a są bardzo atrakcyjne i godne
odwiedzenia. „Bugowiaki”, jako pasjonaci terenów nadbużańskich pragną eksponować
unikatowe walory, zapraszając jednocześnie do wypoczynku, a także do inwestycji w
infrastrukturę turystyczną podnoszącą jej jakość. Właśnie w tym celu zaangażowali się w
organizację Izby Regionalnej w Neplach, realizując wygrany konkurs.
Jest to folder jaki wydao RSPZN”Bugowiaki”

Opracowanie i wydanie niniejszego folderu było możliwe dzięki wsparciu
finansowemu Fundacji Wspomagania Wsi i Banku i Inicjatyw
Społecznych w ramach projektu „Nasza wieś naszą szansą”, w ramach
którego powstaje też Izba Regionalna w Neplach.

Jest wiele innych bardzo atrakcyjnych miejsc i miejscowości, godnych odwiedzenia
ZAPRSZAMY
Tel.
691667784.
602361707
Foto ;L. Mazur. M. Grabowska-Nowicka P. Reducha
Opr. B. Hawryluk

