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Oddajemy w PaĄstwa rÜce kolejny folder przedstawiajÈcy gminÜ Sawin. ZachÜcamy do
poznania jej walorów. Przedstawiamy najwiÜksze atrakcje, obiekty, okazy, eksponaty i sylwetki.
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Charakterystyka
gminy

Gmina Sawin położona jest w województwie lubelskim, w północnej części
powiatu chełmskiego przy szosie wojewódzkiej nr 812 łączącej Chełm z Włodawą. Od północy sąsiaduje z gminą
Hańsk, od wschodu z gminą Ruda-Huta i gminą Wolą Uhruską, od zachodu
z gminą Wierzbica, a od południa z gminą Chełm. Składa się z 27 miejscowości, skupionych w 19 sołectwach. Zajmuje powierzchnię 19 022 ha.
Społeczność gminy to 5778 mieszkańców, w tym 2181 mieszka w Sawinie. Wskaźnik gęstości zaludnienia
wynosi 31 osób na 1 km2. Stanowi to
około 7% liczby mieszkańców powiatu
chełmskiego. Głównym źródłem dochodu tutejszej ludności jest rolnictwo,
handel i usługi.
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Obiekty historyczne
i sakralne

Naszą wędrówkę zaczniemy od Czułczyc. Ich początki wiążą się z wczesnośredniowieczną osadą
i leżącym nad rzeką Uherką grodem. Na południe od miejscowości znajduje się grodzisko zwane „Zamczyskiem” z XV w. Prawdopodobnie własność Jana Mężyka z Dąbrowicy, rycerza Władysława Jagiełły
(tłumaczył posłów krzyżackich tuż przed bitwą pod Grunwaldem), sekretarza królewskiego i wojewody
lwowskiego, zmarłego w 1437 r.

Czułczyce-Kolonia. Wczesnośredniowieczne obwarowania „Zamczyska”. Fot. P. Królikowski

Kolejnym właścicielem na mocy przywileju Władysława Warneńczyka z 1441 r. został rycerz Małyszko, zwany z czasem „Czułczyckim”. W wiekach późniejszych Czułczyce były własnością rodu Smoków oraz
królewszczyzną, dzierżawioną przez różne rody. Niedaleko Czułczyc w miejscowości Przysiółek możemy
zobaczyć jeden z najstarszych kościołów drewnianych na terenie powiatu chełmskiego. Został on zbudowany w 1764 r. dzięki fundacji Eleonory Wilskiej. Posiada konstrukcję zrębową, z zewnątrz został oszalowany
i wzmocniony lisicami. Świątynię przykrywa dwuspadowy dach, na którym znajduje się ażurowa sygnaturka z cebulastym hełmem. Nawa zbliżona jest kształtem do kwadratu z kwadratową kruchtą od zachodu.
Do połowy XX w. był to kościół parafialny pod wezwaniem „Wszystkich Świętych”.
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Obecnie pełni funkcję kaplicy cmentarnej.
Część jego bogatego wystroju przeniesiono do kościoła parafialnego w Czułczycach. Budowla jest murowana z prostokątną nawą i wyposażeniem z XVII w.
późnobarokowym i rokokowym. Elementy tych stylów znajdziemy w ołtarzach, ambonie, chrzcielnicy,
organach, rzeźbie Chrystusa, aniołów i obrazach.

Czułczyce. Kościół pw. św. Rocha.
Fot. P. Królikowski

Przysiółek. Późnobarokowa drewniana kaplica cmentarna
pw. Wszystkich Świętych. Fot. T. Sutryk
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Na chwilę przenieśmy się do Sawina, największej miejscowości gminy Sawin. Miejscowość wymieniana w XIV w. jako własność kościoła parafialnego w Chełmie, a w następnej kolejności biskupów
chełmskich. Lokowana pod koniec XV w. z inicjatywy biskupa Macieja ze Starej Łomży. Później lokację kilkakrotnie potwierdzano (1506, 1537) z powodu zniszczeń, spowodowanych najazdami tatarskimi. W 1839 r. miasto przeszło na własność władz rosyjskich, a po powstaniu styczniowym Sawin został pozbawiony praw miejskich. Najciekawszym obiektem jest późnobarokowy kościół pw. Przemienienia
Pańskiego, wybudowany w latach 1731–1740 z fundacji Barbary z Podowskich Dłużewskiej, kasztelanowej chełmskiej i jej syna Stanisława, na miejscu wcześniej istniejących świątyń. Budowla jest murowana
z prostokątną nawą i wyposażeniem z XVIII w.

Sawin, ul. Kościelna. Późnobarokowy kościół
pw. Przemienienia Pańskiego. Fot. T. Sutryk

Sawin. Wyposażenie świątyni – ambona.
Fot. P. Królikowski

Sawin. Wyposażenie świątyni – organy.
Fot. P. Królikowski
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Sawin. Rokokowe wyposażenie świątyni. Fot. P. Królikowski

Kościół został odnowiony w ramach zadania „Remont i konserwacja budynku Kościoła Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Sawinie” współfinansowanego ze środków PROW
2007–2013 w 2010 r. Inwestycja obejmowała roboty remontowo-konserwatorskie budynku kościoła oraz
remont ciągów pieszych na działce wokół kościoła.
W skład zespołu kościelnego wchodzi jeszcze dzwonnica bramna (interesujący przykład połączenia
bramy z dzwonnicą) oraz kostnica i dawny szpital z XVIII w. wzniesiony z fundacji proboszcza Józefa Suchockiego.

Sawin, ul. Kościelna. Dzwonnica
– wejście od południa ze świątkiem nad
bramą – 1959 r. (BDZ Lublin)

Sawin, ul. Kościelna. Dzwonnica obecnie.
Fot. T. Sutryk
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Inne ciekawe obiekty sakralne zbudowane na przełomie lat 80. i 90. XX w. znajdują się m.in. w Bukowie Wielkiej, Chutczu,
Łukówku. Przy drogach możemy zobaczyć
wiele przydrożnych kapliczek i krzyży.

Sawin. Późnobarokowy szpitalik z XIX w. z kostnicą
Fot. P. Królikowski

Ciekawym obiektem jest także neogotycka kapliczka przydrożna z 1905 r. z figurą św. Jana Nepomucena oraz pozostałości cmentarza żydowskiego.

Św. Jan Nepomucen. Fot. T. Sutryk

Bukowa Wielka. Kościół pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.
Fot. T. Sutryk
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Bachus. Kapliczka przydrożna. Fot. P. Królikowski

Bukowa Wielka. Krzyż przydrożny.
Fot. T. Sutryk

Istotnym elementem obiektów sakralnych są także cmentarze o różnym stanie zachowania,
m.in.: katolicki cmentarz w Sawinie i Czułczycach, prawosławne w Łukówku, protestancki w Malinówce oraz kirkut żydowski w Sawinie.

Malinówka. Cmentarz protestancki. Fot. I. Łubkowski
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Cmentarz katolicki w Sawinie. Fot. P. Królikowski

Wydarzeniem historycznym, o którym nie można zapomnieć i które zostawiło
po sobie wiele śladów na terenie gminy, było
powstanie styczniowe.
W miejscowości Bukowa Mała w dniu
22 stycznia 1863 r. miała miejsce pierwsza
zwycięska potyczka. W tym samym czasie
w Łowczy do działań powstańczych szykował się bohaterski przywódca – Kazimierz
Bogdanowicz. Największym jednak wydarzeniem była bitwa pod Malinówką rozegrana 21 listopada 1863 r. Pamiątki po tych
wydarzeniach to m.in.: pomnik – głaz narzutowy, tzw. „Kamień Powstańców”, krzyż
przy szosie Sawin – Urszulin niedaleko miejscowości Bachus, a także zbiorowa mogiła
powstańców z oddziału Karola Krysińskiego
w Sawinie przy ul. Klitne.

Pomnik Kamień Powstańców i tablica informacyjna. Fot. P. Królikowski
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Inne pomniki upamiętniające także tamte
wydarzenia to symboliczna mogiła – drewniany krzyż
na cmentarzu parafialnym w Sawinie oraz pomnik
z piaskowca na placu kościelnym również w Sawinie.

Sawin. Ul. Klitne. Tablica przy powstańczej mogile poległych
powstańców bitwy pod Malinówką z oddziałów płk. Karola
Krysińskiego. Fot. P. Królikowski

Sawin, pl. Kościelny. Pomnik ku czci powstańcom
styczniowym. Fot. T. Sutryk

Sawin, cmentarz parafialny. Symboliczna mogiła
poległych w bitwach pod Bukowa Małą i Malinówką
w 1863 r. Fot. T. Sutryk
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Ślady po sobie zostawiły wydarzenia i walki
trwające podczas I i II wojny światowej.
W miejscowościach Bukowa Mała, Czułczyce
i Łowcza, Petryłów znajdują się stanowiska armatnie
oraz regularne transzleje – okopy, które są pozostałością po walkach w 1915 r.

Na początku II wojny światowej –19
września oddziały armii „Modlin” stoczyły jednodniową potyczkę z nacierającymi
z okolic Włodawy oddziałami niemieckimi.
Pamiątką po tych wydarzeniach są groby
poległych. Na ich cześć odsłonięto pamiątkową płytę.
O masowej egzekucji w miejscowości Krobonosz w dniu 26 maja 1942 r. przypomina pomnik postawiony w centrum wsi.
Należy też wspomnieć, że teren
gminy był poligonem doświadczalnym dla
V1 – cudownej broni Hitlera. Jej ślady – potężne leje – widoczne są w Sawinie, Bukowie Wielkiej, Petryłowie.

Łowcza. Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej.
Fot. I. Łubkowski
Sawin. Miejsce po próbach z „bombą
latającą” V1. Fot. D. Bógdał

W centrum Sawina znajduje się
również pomnik poświęcony żołnierzom
Armii Krajowej.

Sawin, Rynek. Pomnik poświęcony 50. rocznicy utworzenia
Armii Krajowej. Fot. T. Sutryk
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Sawin, ul. Wygon. Tablica upamiętniająca
bitwę pod Malinówką z 19 września 1939 r.
Fot. T. Sutryk
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Naprzeciwko niego zlokalizowany jest obelisk
z czołgiem, który został odsłonięty w 1987 r. podczas III
Ogólnopolskiego Zlotu Kombatantów 1. Drezdeńskiego Korpusu Pancernego. Upamiętnia on formowanie
się jednostek 1. Korpusu Pancernego w okresie od
sierpnia 1944 do stycznia 1945 r.
Oprócz powyższych pamiątek po wydarzeniach z okresu II wojny światowej pozostały „ziemlanki”
w lasach Podchylinia, Podgrabowy i Radzanowa, kapliczki odsłaniane w rocznice kolejnych kombatanckich
zlotów, pamiątkowe tablice w kościele parafialnym,
sala tradycji w Zespole Szkół w Sawinie, a także mogiły żołnierzy rozstrzelanych wyrokami sądów polowych
1. Korpusu Pancernego na Podchyliniu.

Sawin, ul. Podgrabowa. Żołnierska kapliczka
w miejscu formowania się 3. Brygady 1. Koprusu
Pancernego. Fot. T. Sutryk

Sala tradycji w Zespole Szkół w Sawinie. Fot. K. Sawka
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Gmina Sawin jest położona w obrębie dwóch subregionów geograficznych: Pagórów Chełmskich i Obniżenia Dubienki. Podłoże Pagórów Chełmskich stanowią margle, opoki i kreda pisząca,
które są pozostałością morza mezozoicznego. Najwyższym wzniesieniem jest góra Bukowska w Bukowie Wielkiej wznosząca się 238 m n.p.m., a najniżej – 170 m n.p.m. – położona jest dolina rzeki
Uherki przy granicy z gminą Ruda Huta. Mniejszą część gminy zajmuje Obniżenie Dubienki, częścią
której jest zabagniona dolina rzek Uherki i Lepietuchy. Trzon obszaru stanowi płyta krystaliczna, na
której osadziły się utwory paleozoiczne, w tym bogate złoża karbońskie. Na głębokości 850–1100 m
znajdują się pokłady węgla kamiennego.
Na terenie gminy dominują krajobrazy naturalne o niepowtarzalnych walorach przyrodniczych
z unikatowymi układami ekologicznymi i reliktowymi elementami flory i fauny, niepowtarzalne w skali
Europy. W jej obszar wkracza Poleski Park Narodowy. W skład „sawińskiej części” wchodzi m.in.
rezerwat „Serniawy”, którego zadaniem jest ochrona fragmentów łęgu olszowo-jesionowego i grądu
niskiego. Na szczególną uwagę zasługują okazałe, ponaddwustuletnie dęby szypułkowe oraz ponadstuletnie olsze czarne. Wilgotne podłoże sprawia, iż występuje tu bardzo bogate runo leśne. Łącznie
na terenie rezerwatu występuje 14 gatunków roślin objętych ochroną prawną oraz 11 zaliczanych na
niżu do rzadkich. W koronach drzew zbudowały gniazda chronione i rzadkie zwierzęta: bocian czarny,
orlik krzykliwy, jastrząb.

Rezerwat Serniawy. Gniazdo bociana czarnego. Fot. P. Królikowski
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Rezerwat Serniawy. Bluszcz pospolity. Fot. P. Królikowski

Bogactwem gminy są lasy. Szczególnej ochronie poddano obszary leśne oraz łąki i torfowiska
w pobliżu Czułczyc i Sawina, które znalazły się w Chełmskim Parku Krajobrazowym. Najcenniejsze ich
okazy znalazły swoje miejsce w liczącym ok. 83 ha rezerwacie „Bachus”, który jest najpiękniejszym
rezerwatem leśnym w makroregionie lubelskim. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie wielogatunkowego lasu liściastego i mieszanego z dębem bezszypułkowym, występującym tutaj na granicy swego zasięgu. W drzewostanie oprócz dwustuletnich dębów występują również okazałe sosny,
w tym sosna kołnierzykowata. Charakterystyczne dla rezerwatu jest również występowanie ok. 20
bezodpływowych lejków krasowych o powierzchni do kilkudziesięciu metrów kwadratowych i głębokości do 1 metra. W runie leśnym występują rzadkie rośliny, tj. groszek wschodniokarpacki, podkolan
biały i konwalia majowa. Na terenie rezerwatu znalazło schronienie kilka gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, jest to: orlik krzykliwy, żółw błotny
oraz największy przedstawiciel rodziny kózkowatych – kozioróg dębosz. Wokół gniazd orlika, bociana
czarnego i puchacza ustanawia się strefy ochronne, w których obowiązują ograniczenia prac leśnych
mające na celu skuteczniejszą ochronę tych zagrożonych ptaków. Z gromady ssaków najciekawsza
wydaje się być populacja nietoperzy, które na terenie Chełmskiego Parku Krajobrazowego najliczniej
występują właśnie w tym rezerwacie. Wśród nich aż trzy gatunki (borowiec Leislera, inaczej borowiaczek, mroczek posrebrzany i nocek Bechsteina) są zagrożone wyginięciem.
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Borowiec wielki Nyctalus noctula.
Fot. O. Bielak

Bachus. Tablica informacyjna na trasie ścieżki
przyrodniczej. Fot. P. Królikowski

Lejek krasowy. Fot. P. Łapiński
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Przy okazji zwiedzania rezerwatu „Bachus” zapraszamy do przejścia ścieżką edukacyjno-przyrodniczą. Długość ścieżki to 4,5 km.
Czas przejścia to ok. 2,5 godziny.

Przyroda

Na trasie ścieżki można się zapoznać
z kilkoma typami siedliskowymi lasu: bór mieszany świeży, las mieszany świeży i las mieszany
wilgotny, las świeży, ols.
Występuje wiele chronionych i rzadkich gatunków roślin, takich jak: gnieźnik leśny, widłak wroniec, podkolany biały i zielonawy,
orlik pospolity, barwinek pospolity, wawrzynek
wilczełyko, turówka leśna i żywiec cebulkowy.
W koronach drzew dogodne warunki gniazdowania znalazły: orlik krzykliwy, bocian czarny,
muchołówki – mała i białoszyja. Można także zobaczyć werteby krasowe – lejki krasowe,
w których żyje niezwykle rzadki żółw błotny.

W sąsiedztwie ścieżki znajduje się także wspomniany wcześniej pomnik przyrody – głaz narzutowy
o nazwie Kamień Powstańców.

Żółw błotny. Fot. M. i R. Kosińscy

W północno-zachodniej części Chełmskiego
Parku Krajobrazowego we wsi Chutcze znajduje się
Jezioro Słone o pow. 6,10 ha. Zachęca ono urokliwym
krajobrazem, ciszą i spokojem. Jego powierzchnia wynosi 4,6 ha lustra wody, głębokość maksymalna 8,1 m.
Żyje w nim wiele gatunków ryb: karp, szczupak, lin,
karaś, okoń, leszcz, płoć, wzdręga. W celu ochrony
rzadkich gatunków roślin i zwierząt na terenach jeziora
utworzono użytek ekologiczny. Jezioro wokół porośnięte jest dużą ilością trzcin i szuwarów, co utrudnia
dostęp do wody. Nie przeszkadza to w wędkowaniu.
Wędkować można z drewnianych pomostów i kładek
oraz ze środków pływających. Jest możliwość rozbicia namiotu w pasie przybrzeżnym jeziora, ale trzeba
wziąć pod uwagę brak parkingu. Jezioro Słone to typowe miejsce dla tych, którzy preferują wypoczynek
w samotności, w bliskim kontakcie z naturą.
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Jezioro Słone z lotu ptaka. Fot. D. Bógdał

Mówiąc o zbiornikach wodnych, nie sposób
pominąć Niwy – zbiornika położonego na zachód
od miejscowości Sawin, o powierzchni 52 ha i średniej
głębokości 2 m. Żyje w nim wiele gatunków ryb, m.in.
szczupak, okoń, jaź, kleń, karp, amur, lin, karaś, leszcz,
płoć. Nad zbiornikiem można spotkać kaczki krzyżówki,
perkozy, czaple siwe, łabędzie, błotniki stawowe.
Od strony północno-zachodniej rozciąga
się widok na malownicze łąki oraz las obfitujący
w grzyby i jagody. Jest to wymarzone miejsce dla tych,
którzy preferują wypoczynek z rodziną. Obok znajduje się obszerny parking. Już teraz czeka na Państwa
plaża. Dla miłośników wycieczek pieszo-rowerowych
przygotowano trasę o łącznej długości ok. 6 km, która
przebiega wokół zbiornika. Wędkarze mogą łowić ryby
bezpośrednio z brzegu, pomostów i środków pływających. Zbiornik został zbudowany dzięki współfinansowaniu ze środków UE, oddany do użytku w 2010 r.
i na chwilę obecną trwają prace nad jego kompletnym
zagospodarowaniem.
Gospodarzem wód na terenie gminy Sawin jest
Polski Związek Wędkarski Okręg w Chełmie. Tu można
wykupić zezwolenia i licencje na poławianie ryb. Opiekunem wód jest Koło Wędkarskie „Lin” w Sawinie.

16

Chutcze. Jezioro Słone. Fot. T. Sutryk
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Zarybianie Niwy przez Okręg PZW Chełm.
Fot. T. Sutryk

Sawin. Zbiornik NIwa. Fot. T. Sutryk

Niwa – kąpielisko i plaża. Fot. T. Sutryk
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Pokazując ciekawostki przyrodnicze, należy wspomnieć o użytku ekologicznym pn. „Torfianki”
o powierzchni 10,75 ha w miejscowości Podpakule. Celem ochrony jest zachowanie ostoi ptactwa
wodno-błotnego, zbiorowisk wodnych i torfowiskowych z licznymi gatunkami chronionymi. Znajduje
się tutaj siedlisko strzebli przekopowej (błotnej) i żółwia błotnego – gatunków wpisanych do Polskiej
Czerwonej Księgi Zwierząt.

Podpakule. Torfianki – obszar Natura 2000. Fot. T. Sutryk.

Inne ciekawe obiekty przyrodnicze to pomniki przyrody m.in. sosny zwyczajne i dęby szypułkowe w Sawinie przy ul. Pod Borkiem.

Sawin, ul. Pod Borkiem. Dęby szypułkowe – pomnik przyrody. Fot. T. Sutryk
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Sawin, ul. Pod Borkiem. Sosna zwyczajna – pomnik przyrody. Fot. T. Sutryk

Przyrodę gminy wzbogaca sąsiedztwo z rezerwatem florystycznym „Stawska Góra” (pow. 4 ha),
miejscem występowania unikatowego w skali kraju dziewięćsiła popłocholistnego. Oprócz niego znajduje się tu 216 gatunków roślin naczyniowych, wśród których ochroną ścisłą objęte są: dziewięćsił
popłocholistny, bezłodygowy, miłek wiosenny, zawilec wielkokwiatowy i wiśnia karłowata, wpisane do
Polskiej Czerwonej Księgi Roślin.
W miejscowości Sawin przy trasie Chełm – Włodawa zorganizowano Leśny Ekologiczny Punkt
Informacyjny. Na parkingu przy lesie ustawiono 8 tablic dydaktycznych oraz pięć stołów drewnianych
z dziesięcioma ławeczkami. Jest to doskonałe miejsce nie tylko na odpoczynek, ale także na popularyzację walorów przyrodniczych naszej okolicy. Inicjatywa była współfinansowana ze środków Fundacji CEMEX.

Tablica edukacyjna. Fot. T. Sutryk

Leśny Ekologiczny Punkt Edukacyjny. Fot. T. Sutryk
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W wyniku wspólnej inicjatywy władz gmin oraz stadnin koni – w Bachusie, Jagodnem, Bukowie Małej powstał „Poleski Szlak Konny”, który wyznacza trasy konne na terenie powiatu chełmskiego
i włodawskiego. Eksponuje on perełki kultury przyrodniczej oraz zanikające krajobrazy i dziewiczą
przyrodę.
W krajobraz współczesnych
„kresów” Rzeczypospolitej konie doskonale się wkomponowały. One tutaj
zawsze były blisko człowieka. Służyły mu jako środek transportu, pracowały na roli i były towarzyszem broni.
W miarę postępu techniki przestały
stanowić podstawę egzystencji. Coraz częściej stawały się elementem
sportu, hipoterapii i rekreacji na łonie
natury. Przed wyruszeniem na konny spacer zadajemy sobie trud poznania zachowań, potrzeb i fizjologii
naszych czworonożnych towarzyszy.
Po tym możemy spokojnie udać się
w teren.
Tablica informacyjna. Poleski Szlak Konny. Fot. T. Sutryk

Sawin. Otwarcie Poleskiego Szlaku Konnego. Fot. M. Rózga
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Ośrodek Jeździecki „Żurawiejka”
i Hodowla Koni Huculskich „Dzikie Pola”
znajdują się w miejscowości Bukowa Mała,
15 km na północ od Chełma. Tylko 5 km od
granicy z Ukrainą, stanowiącą też granicę
Unii Europejskiej, zaś kraina geograficzna
nosi nazwę Polesia Wołyńskiego.
„Na Polesiu zimy są zimne, lata
gorące, a lud twardy. Nie ma tu żyznych
pastwisk z trawą po pas, są za to wzniesienia Pagórów Chełmskich, niekiedy „wzrostem” nieodbiegające od pogórza Bieszczad”. Wszystko to sprzyja hodowli koni
huculskich. Są tu setki kilometrów kwadratowych nadbużańskich łąk i lasów ciągnących się aż na Ukrainę. Od granicy gminy
jest tylko kilka kilometrów nad rzekę Bug.

Rekreacja i sport

Ośrodek oferuje: kupno konia,
szkółkę jazdy konnej, krótkie przejażdżki,
rajdy konne po okolicy i Poleskim Szlakiem Konnym, stanówkę, przygotowanie koni pod siodło i do próby dzielności,
hotel dla koni. Organizowane są zawody
i pokazy konne, m.in. eliminacje do Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Huculskich o „Memoriał Jaśmina”. Planowane
są zajęcia z hipoterapii. Rozwija się prężnie łucznictwo, łucznictwo konne, spotkania grupy rekonstrukcyjnej Ułus Złotej Ordy
oraz spotkania z okazji Hubertusa.

Bukowa Mała. Żurawiejka – eliminacje do Ogólnopolskiego
Czempionatu Koni Huculskich o „Memoriał Jaśmina” – ścieżka
huculska 2012 r. Fot. T. Sutryk

W Żurawiejce można zamieszkać jak przed wiekami
w jurtach mongolskich i poczuć ten niepowtarzalny klimat. Obecnie są trzy jurty – dwie małe (mieszkalne)
oraz duża (imprezowa), ogółem 8 miejsc noclegowych.
Do dyspozycji jest także „jurta gospodarcza” z kuchnią,
prysznicami i WC – nie jest oryginalna, ale wkomponowana w otoczenie. Kompleks ger-kamp jest prawdopodobnie jedynym takim miejscem w kraju, dodatkowo
– w formie „dekoracji” tuż za jurtami pasie się stado koni.

Bukowa Mała. Żurawiejka – kompleks ger-kamp – trzy
jurty mongolskie.
Fot. Prywatne zbiory K. i Z. Żurawicz

Żurawiejka – na szlaku.
Fot. Prywatne zbiory K. i Z. Żurawicz

Bukowa Mała. Żurawiejka – jurta i wejście do jurty mongolskiej.
Fot. Prywatne zbiory K. i Z. Żurawicz
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Stadnina Koni „Bachus” prowadzi działalność w zakresie: hodowli koni oraz nauki jazdy
konnej na różnych poziomach zaawansowania. Przy stajni funkcjonuje Sekcja Jeździecka „Bachus”
Wojewódzkiego Klubu Jeździeckiego w Lublinie. Stajnia dysponuje ujeżdżalnią otwartą wyposażoną w przeszkody skokowe, boksami dla 15 koni, padokami piaszczystymi i pastwiskami. Położona
jest w miejscowości Bachus, bezpośrednio przy Poleskim Szlaku Konnym. W okolicy znajdują się
gospodarstwa agroturystyczne, na terenie stadniny istnieje możliwość rozbicia namiotów.

Stadnina Koni „Bachus” – hodowla. Fot. Prywatne zbiory K. Gaś

Sekcja jeździecka „Bachus” Wojewódzkiego Klubu Jeździeckiego
w Lublinie. Fot. Prywatne zbiory K. Gaś
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Bachus. Na szlaku konnym. Fot. Prywatne zbiory K. Gaś

Na terenie gminy funkcjonuje kilka obiektów sportowych. Wszystkie z nich zostały budowane, remontowane lub wyposażone dzięki wsparciu z UE. Należą do nich boiska wielofunkcyjne
w Sawinie i Czułczycach, stadion sportowy w Sawinie, siłownia i siłownia zewnętrzna w Sawinie.
Dzieci mogą skorzystać z placu zabaw.

Boisko wielofunkcyjne w Sawinie . Fot. P. Królikowski
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Boisko wielofunkcyjne w Czułczycach. Fot. P. Królikowski

Siłownia w Sawinie – GOK, ul. Chutecka 7, Sawin. Fot. T. Sutryk
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Siłownia zewnętrzna – GOK, ul. Chutecka 7, Sawin. Fot. T. Sutryk

Plac zabaw – ul. Kościelna, Sawin. Fot. P. Królikowski
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Kultura i dziedzictwo
kulturowe

Kultura i dziedzictwo kulturowe gminy Sawin są rozwijane i podtrzymywane przede wszystkim przez działające tu instytucje i organizacje pozarządowe, a także grupy nieformalne i lokalnych
twórców ludowych. Należą do nich:
• Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie
• Gminna Biblioteka Publiczna w Sawinie
• Środowiskowy Dom Samopomocy w Sawinie
• Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sawinie
• Świetlica Socjoterapeutyczna w Sawinie
• Regionalne Towarzystwo Gminy Sawin
• Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin
• Stowarzyszenie Rozwoju Innowacji i Biznesu „Integracja” w Czułczycach
• Koła Gospodyń Wiejskich
• placówki oświatowe.
Instytucją nadzorującą i wspierającą działania z tego zakresu jest Gminny Ośrodek Kultury
w Sawinie. Oprócz zadań statutowych realizuje szereg działań, projektów, inicjatyw z zakresu kultury i podtrzymania dziedzictwa kulturowego. W ramach GOK-u od 1999 r. działa zespół taneczno-ludowy WRZOS. W swoim repertuarze ma pieśni ludowe, religijne, kolędy, piosenki biesiadne, widowiska obrzędowe oraz programy artystyczne, m.in. występy kabaretowe. Zespół ma osiągnięcia,
a tym samym promuje gminę na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym.

Zespół ludowy „Wrzos” z Sawina. Fot. T. Sutryk
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Innym zespołem na terenie naszej gminy jest zespół JARZĘBINA działający od 2010 r.
w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Innowacji i Biznesu „Integracja”. W repertuarze ma pieśni ludowe, patriotyczne, kolędy i pastorałki. Bierze udział w różnego rodzaju przeglądach na terenie
powiatu chełmskiego i na swoim koncie ma już osiągnięcia.

Występ zespołu JARZĘBINA podczas lokalnego festynu.
Fot. T. Sutryk

W kalendarz naszej gminy wpisały się na stałe imprezy cykliczne:
• Wspólne kolędowanie – 1. połowa stycznia,
• Gminny Dzień Kobiet – 8 marca,
• Gminne zawody sportowo-pożarnicze – połowa maja,
• Noc Świętojańska – 1. sobota po 24 czerwca,
• Dożynki Gminne połączone z obchodami Dni Sawina – sierpień,
• Narodowe Święto Niepodległości – Biegi ulicami Sawina – 11 listopada,
• Ogólnopolski Zlot Kombatantów – organizowany co dwa lata w czerwcu,
• Ogólnopolski Zjazd Sawiniaków – organizowany co cztery lata na przełomie maja i czerwca.
Poza uroczystościami cyklicznymi organizowane są także imprezy, zawody i konkursy okolicznościowe.
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Środowiskowy Dom Samopomocy w Sawinie – prezentacja
twórczości podczas lokalnego festynu. Fot. T. Sutryk

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sawinie – prezentacja twórczości
podczas lokalnego festynu. Fot. T. Sutryk
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Warsztaty malarskie nad zalewem Niwa zorganizowane przez GOK w ramach projektu „Gmina
Sawin – 10 lat w UE” w ramach „małych projektów” LEADER PROW 2007–2013. Fot. T. Sutryk

Publikacje Regionalnego Towarzystwa Gminy Sawin.
Fot. B. Uhruska
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Niezwykle ciekawy, unikatowy i warty obejrzenia jest miniskansen Świat Staroci Józefa,
w którym można obejrzeć eksponaty, którymi posługiwali się nasi przodkowie. Skansen znajduje
się w Sawinie przy ul. Kościelnej 43. Prowadzony jest przez Państwa Jadwigę i Józefa Szalusiów.
W skansenie były także prowadzone przez lokalnych twórców ludowych warsztaty tkackie, malarskie i rzeźbiarskie.

Miniskansen Świat Staroci Józefa – warsztaty tkackie.
Fot. K. Barczyk
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Miniskansen Świat Staroci Józefa – warsztaty rzeźbiarskie.
Fot. K. Barczyk

Lokalni twórcy i artyści ludowi stanowią dość liczną i niezwykłą grupę osobistości i osobowości.
Ich dziedziny to szerokie rękodzielnictwo, malarstwo, rzeźbiarstwo, wikliniarstwo, poezja, śpiewanie.
Wśród nich m.in.:
• Maria Dąbska – malowanie na drewnie, szydełkowanie, haftowanie,
• Bogdan Hawryluk – rzeźbiarstwo i malarstwo,
• Małgorzata Krzeszczyk – wyroby ze sznurka, biżuteria artystyczna, wypieki z ciast,
• Jan Czesław Łubkowski – wyroby z wikliny,
• Maria Jadwiga Majówka – wyroby papiernicze, poezja, śpiewanie,
• Andrzej Pacała – rzeźbiarstwo i malarstwo,
• Jadwiga Szaluś – m.in.: biżuteria artystyczna, szydełkowanie, wyroby z pawich piór, palmy wiekanocne,
• Mariola Czerniej – malarstwo,
• Jan Koguciuk – rzeźbiarstwo i malarstwo,
Sylwetki artystów i twórców ludowych oraz ich twórczość można podziwiać w oddzielnej publikacji pn. „Twórcy ludowi z Gminy Sawin”.
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Obrazy Marioli Czerniej. Fot. K. Barczyk
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Rzeźby Bogdana Hawryluka. Fot. K. Barczyk
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Urzędy, instytucje,
inne podmioty

Urząd Gminy w Sawinie. Fot. P. Królikowski
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• Urząd Gminy Sawin, ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin, tel./fax 82 567 30 12,
www.sawin.pl, e-mail: ug@sawin.pl
• Środowiskowy Dom Samopomocy w Sawinie, Rynek 18A, 22-107 Sawin, tel. 82 567 34 05,
e-mail: sds@sawin.pl sds.sawin.pl
• Świetlica Socjoterapeutyczna w Sawinie, Rynek 18A, 22-107 Sawin, tel. 82 567 33 21,
e-mail: swietlica@sawin.pl, www.swietlica.sawin.pl
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Chełmska 5, 22-107 Sawin, tel. 82 567 30 00,
e-mail: gops@sawin.pl
• Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sawinie, ul. Chełmska 5, 22-107 Sawin, tel. 82 567 31 63,
e-mail: wtzsawin1@wp.pl
• Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie, ul. Chutecka 7, tel. 82 567 30 69, Rynek 17A
tel. 82 567 30 61 e-mail: gok@sawin.pl
• Gminna Biblioteka Publiczna w Sawinie, ul. Brzeska 14, 22-107 Sawin, tel. 82 567 30 69,
e-mail: gbpsawin@o2.pl
• Zespół Szkół w Sawinie, ul. Brzeska 14, 22-107 Sawin, tel./fax 82 567 30 10,
e-mail: zs.sawin@interia.pl
• Szkoła Podstawowa w Czułczycach im. Jana Pawła II, Czułczyce 71, 22-107 Sawin,
tel. 82 567 44 06, e-mail: spczulczyce@sawin.pl, www.spczulczyce.sawin.pl
• Szkoła Podstawowa w Bukowie Wielkiej im. Marii Konopnickiej, Bukowa Wielka 34,
22-107 Sawin, tel. 82 567 26 05, email: spbikowa@op.pl, www.spbikowa.sawin.pl
• Szkoła Podstawowa w Wólce Petryłowskiej, Petryłów 15, 22-107 Sawin, tel. 82 567 25 08,
e-mail: szkola.petrylow@wp.pl, www.sppetrylow.sawin.pl
• Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin, ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin, tel. 82 567 30 12,
e-mail: gops@sawin.pl
• Regionalne Towarzystwo Gminy Sawin, ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin, tel. 82 567 30 12,
e-mail: dariusz.uhruski@sawin.pl
• Stowarzyszenie Rozwoju Innowacji i Biznesu „Integracja”, Czułczyce 71, 22-107 Sawin,
e-mail: annak3@wp.pl
• Klub Sportowy SAWENA, ul. Chełmska 5, 22-107 Sawin
• Szkolne Koło CARITAS, ul. Brzeska 14, 22-107 Sawin, tel. 82 567 30 10
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• Klub turystyczno-krajoznawczy DREPTAK, ul. Brzeska 14, 22-107 Sawin, tel. 82 567 30 10
• Urząd Pocztowy, Rynek 12, 22-107 Sawin, tel. 82 567 30 28
• Posterunek Policji, ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin, tel. 82 567 30 27
• Ochotnicza Straż Pożarna, Rynek 17A, 22-107 Sawin, tel. 82 567 30 08
• Bank Spółdzielczy w Sawinie, Rynek 6, 22-107 Sawin, tel. 82 567 30 13
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ludi-Med”, ul. Chełmska 5, 22-107 Sawin, tel. 82 567 30 46
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Sawin-Med”, ul. Chutecka 14B, 22-107 Sawin,
tel. 82 567 33 14
• Gabinet Stomatologiczny Bogumiła Kiszowara, ul. Chełmska 5, 22-107 Sawin, tel. 82 567 30 47
• Gabinet Stomatologiczny Henryk Kwaśniak, ul. Chełmska 5, 22-107 Sawin, tel. 82 567 33 30
• APTEKA Dołgan Elżbieta i Kulawczuk Teresa, ul. Chełmska 5, 22-107 Sawin, tel. 82 567 30 09
• APTEKA „Eik Grosman” ul. Chutecka 14B, 22-107 Sawin, tel. 82 367 36 77
• Lecznica dla zwierząt „SAWET”, ul. Kościelna 43, 22-107 Sawin, tel. 82 567 30 31
• Parafia rzymskokatolicka pw. św. Rocha, Czułczyce 72A 22-107 Sawin, tel./fax 82 567 44 11
• Parafia rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego, ul. Kościelna 16, 22-107 Sawin,
tel. 82 567 30 37
• Parafia rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
Średni Łan 48, 22-107 Sawin, tel. 82 560 77 99
• Schronisko młodzieżowe PTSM Zespół Szkół w Sawinie, ul. Brzeska 14, 22-107 Sawin,
tel./fax 82 567 30 10 – 25 miejsc, czynne w okresie wakacji
• Polski Związek Wędkarski Okręg w Chełmie, tel. 82 563 08 22, 506 154 502
e-mail: zopzwchelm@poczta.onet.pl
• Ośrodek Jeździecki „Żurawiejka”. Katarzyna i Zbigniew Żurawicz, tel.: 889 609 260,
www.zurawiejka-huculy.gogler.pl, e-mail: zurawiejka@interia.pl
• Stadnina Koni „Bachus”. Krzysztof Gaś, tel. 600 594 820, e-mail: sjbachus@o2.pl
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Agencja Promocyjno-Wydawnicza
„UNIGRAF”
ul. Hetmańska 38, Bydgoszcz
tel. +48 52 321 37 18
fax +48 52 552 97 63
info@unigraf.bydgoszcz.pl
www.unigraf.bydgoszcz.pl
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