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Wstęp
Zapraszamy do odwiedzania niezwykle malowniczego, w wielu miejscach jeszcze dziewiczego regionu Polski - Pagórów Chełmskich.
Ta niewielka kraina znajduje się na Lubelszczyźnie, pomiędzy Bugiem i Wieprzem oraz
Pojezierzem Łęczyńsko – Włodawskim i Wyżyną Wołyńską. Obok pięknej przyrody, obszar
posiada bogatą i ciekawą historię oraz cenne
obiekty zabytkowe. Teren ten to świadek wielu wydarzeń i miejsc historycznych, których
ślady można znaleźć do dziś.
Pagóry Chełmskie to przede wszystkim czysta natura, nieskażona negatywnymi skutkami
działalności przemysłowej. To miejsce gdzie
można odpocząć, zakosztować lokalnych potraw wytwarzanych z ekologicznych produktów, przyjrzeć się dawnym metodom wytwarzania przedmiotów codziennego użytku.
Z pewnością zalety te docenią rodziny z małymi dziećmi.
Rozbudowana sieć ścieżek rowerowych,
szlaki konne i szlaki kajakowe po Bugu, Wie-

przu oraz ich dopływach zapewniają mnóstwo form aktywnego wypoczynku. Duża ilość
akwenów wędkarskich zadowoli miłośników
spędzania czasu z wędką. A to wszystko zaledwie 70 km od Lublina i 250 km od Warszawy.
W chwili gdy zamykamy ten pierwszy numer wydawnictwa Polskę i świat objął swymi
negatywnymi skutkami koronawirus. Niemal
wszystkie imprezy planowane na ten sezon
okazały się nieaktualne. Jednak z uwagi na
fakt, że są to w większości imprezy cykliczne,
to dla pokazania potencjału turystycznego tej
części Polski zdecydowaliśmy się nie rezygnować z zamieszczania w naszym informatorze
kalendarium imprez.
Sezon turystyczny w tym roku diametralnie
różni się od lat poprzednich – jesteśmy przekonani, że warto w tym roku zamienić urlop
w gorących piaskach Casablanki na ekologiczny wypad w dziewicze tereny Pagórów Chełmskich.
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Galeria

Wojsławice - Dożynki

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

Gm. Chełm - Rekonstrukcja Bitwy pod Depułtyczami, fot. P. Kargul

Wojsławice - Trzy Kultury

Gm. Rejowiec Fabr. - S. Żółnacz, twórca ludowy

Gm. Żmudź - Dębowy Las

Gm. Żmudź - turystyka rowerowa
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Lavendel - Natur hous

Wojsławice - Pomnik
Jakuba Wędrowycza

Sekcja jeździecka „Bachus”.
Fot. Prywatne zbiory K. Gaś

Nadbużański Bieg pod Prąd

Noc Świętojańska w Dubience

Horodło - Jarmark Kulinarny

Wola Uhruska - Spływ po Bugu

Gm. Chełm - Zalew Żółtańce, fot. P. Klajnert

Gm. Żmudź - Zlot Motocyklistów

Gm. Chełm Janów - Hubertus, fot. P. Kargul

Gm. Rejowiec Fabr. - J. Postuszyński, twórca ludowy

Gm. Chełm, Janów - Maratony Kresowe, fot. P. Kargul

Gm. Żmudź - Dębowy Las
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Harmonogram Imprez
MAJ
17.05. Powiatowe Eliminacje do 54 Ogólnopolskiego
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych - Kazimierz
2020 – Pawłów (gm. Rejowiec Fabryczny).
23.05. Zlot motocyklowy - Żmudź (gm.Żmudź)
uroczysta Msza Święta wraz z poświęceniem motocykli
w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żmudzi,
wspólny przejazd trasą Żmudź-Chełm. Po paradzie dla
wszystkich motocyklistów czeka pyszny poczęstunek.
31.05. Jarmark Aktywności Kobiet oraz Dzień
Dziecka (gm.Żmudź). Prezentacja działalności społecznej
i kulturalnej kobiet. Niezapomniane atrakcje dla dzieci
i część artystyczna dla uczestników wydarzenia.
31.05. Piknik rodzinny - Leśniowice (gm. Leśniowice).
Stadion sportowy.
31.05. II Gminna Biesiada Rodzinna z finałem XI
Festiwalu Polskiej Piosenki o Miłości - Janów (gm.
Chełm). Amfiteatr, festyn rodzinny, kiermasze, wystawy,
pokazy, akcje charytatywne.
Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Sawin
vs Wierzbica (gm. Sawin) (co dwa lata) w 2020 w Sawinie.
CZERWIEC
1.06. Gminny Dzień Dziecka (gm. Sawin).
4 - 6.06. XIII Zlot Miłośników Twórczości Ryszarda
Kapuścińskiego - Pawłów (gm. Rejowiec Fabryczny).
Gminny Ośrodek Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego.
Warsztaty
reportażu
(telewizyjnego,
prasowego
i radiowego) dla młodzieży szkół podstawowych, średnich
i studentów, a także osób zainteresowanych tematyką
dziennikarstwa i twórczością „mistrza reportażu”.
6.06. Festiwal Kultury Ludowej - Turka (gm.
Dorohusk).
7.06. XIV Gminny Dzień Rodziny - Czerniejów (gm.
Kamień).
7.06. Nadbużańskie Święto Pszczoły - Okszów (gm.
Chełm). Festyn, występy artystyczne zespołów z regionu,
konsumpcja i sprzedaż wyrobów pszczelarskich, wystawy,
kiermasze, pokazy, rozstrzygnięcia konkursów.
11.06. Piknik w Kopyłowie (gm. Horodło).

tradycyjnych
zespołów,
wspólne
wicie
wianków
i wypuszczanie na wodę, degustacja tradycyjnych potraw.
Pokazy ratownictwa z udziałem ratowników wodnych
i strażaków. Spotkanie zakończy zabawa taneczna przy
muzyce na żywo.
21.06. - Fuzja Kultur - Janów (gm. Chełm). Amfiteatr.
Koncerty wokalno-muzyczne, taneczne (bogata, kolorowa
mieszanka różnorodnych stylów muzycznych i tanecznych),
wystawy artystyczne, kiermasze wyrobów rzemieślniczych
i rękodzieła, pokazy, degustacja potraw regionalnych.
22.06.-04.07. Międzynarodowe Warsztaty Plastyczne
im. Grzegorza Gwardiaka - Rejowiec (gm. Rejowiec).
Otwarte warsztaty z młodzieżą i dziećmi. Około 20 artystów,
każdy posługuje się innymi technikami plastycznymi oraz
miejscowi malarze – amatorzy i utalentowane plastycznie
dzieci i młodzież. Na zakończenie uroczysty wernisaż
organizowany w Gminnym Ośrodku Kultury w Rejowcu
4 lipca.
23.06. 228 Rocznica Bitwy pod Dubienką - Dubienka
(gm. Dubienka). Coroczny zlot młodzieży z regionu
w celu upamiętnienia bitwy pod dowództwem Tadeusza
Kościuszki.
27-28.06. Dni Chełma – Chełm (m.Chełm).
28.06. Noc Świętojańska – Dubienka (gm. Dubienka).
Spotkanie mieszkańców z tradycjami prezentowanymi
przez artystów i dzieci z GOK.
28.06. Turniej Gmin „Między nami sąsiadami” Leśniowice (gm. Leśniowice). Stadion sportowy,
cykliczna impreza, w której uczestniczą reprezentacje gmin
z terenu działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Ziemi Chełmskiej”. Promocja walorów lokalnej twórczości
artystycznej i kulturalnej, aktywnego sposobu spędzenia
wolnego czasu, degustacja lokalnych potraw, zabawa
taneczna.
IV Jarmark Sawiński (gm. Sawin).
VI Ogólnopolski Zjazd Sawiniaków (gm. Sawin) (co
cztery lata) 2021 r.
LIPIEC
4-5.07. Dni Gminy Kamień – Kamień (gm. Kamień).
4-5.07. Rowerowy Rajd Gwiaździsty „Malowniczy
Wschód” - Żmudź (gm. Żmudź). Co roku organizuje inna
gmina z terenu działania Lokalna Grupa Działania „Ziemi
Chełmskiej”.
5.07. Rodzinny Piknik Strzelecki – Dorohusk (gm.
Dorohusk).

20.06. Nadbużańska Noc Świętojańska – Świerże
(gm. Dorohusk). Park podworski, impreza plenerowa
z przejściem korowodu świętojańskiego nad rzekę Bug
i puszczenie z nurtem rzeki wianków, które wcześniej biorą
udział w konkursie.

11-12.07. Legendarny Chełm połączony z Konwentem
Fantastyki Chalkon - Chełm (m. Chełm).

20.06. - Noc Świętojańska i otwarcie sezonu letniego
- Horodysko (gm. Leśniowice). Zbiornik wodny Maczuły.
Gwarne, huczne i radosne otwarcie sezonu letniego
w scenerii Nocy Świętojańskiej. Pokazy i prezentacje

12.07. Żniwowanie - Horodysko (gm. Leśniowice).
Zbiornik wodny Maczuły, spotkanie przybliżające tradycje
żniwne, pokazy koszenia zboża kosą, wiązania snopków
i robienia powróseł połączone z degustacją tradycyjnego
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12.07. Lato na Sportowo
dzikich drużyn w piłce nożnej.

(gm. Białopole). Turniej

posiłku żniwiarzy, wspólna zabawa prowadzona przez dj-a.

SIERPIEŃ

12.07. XII edycja Spotkania Trzech Kultur - Wojsławice
(gm. Wojsławice). Utrzymanie tradycji trójkulturowości
Wojsławic. Podczas Spotkań odbywają się nabożeństwa
w cerkwi i kościele, koncerty w synagodze oraz prelekcje,
spotkania, wystawy, warsztaty dawnych rzemiosł.

1.08. Turniej Sołectw Gminy - Wojsławice (gm.
Wojsławice). Zmagania sportowe sołectw z terenu gminy
Wojsławice (piłka nożna, siatkówka, bieg w gumofilcach,
polewaj nie rozlewaj, przeciąganie liny).

12.07. Chełm Drop Festiwal Hip-Hop - Chełm (m.
Chełm).

1.08. Maraton Kresowy – Żmudź (gm. Żmudź).
Międzynarodowe zawody rowerowe MTB.

17-19.07. XV Dni Jakuba Wędrowycza - Wojsławice
(gm. Wojsławice). Trzydniowe spotkania fanów prozy
Andrzeja Pilipiuka oraz szeroko pojętej fantastyki, spotkania
autorskie, konkursy, gry terenowe, koncerty, game-room,
rozstrzygnięcie konkursu literackiego „U nas za stodołą”.

1.08. Jarmark Świerżowski „Kultura i Sztuka
nad Bugiem”– Świerże (gm. Dorohusk). Impreza
organizowana przez Stowarzyszenie Miłośników Świerż
i Ziemi Świerżowskiej, której celem jest m.in. podniesienie
poziomu wiedzy na temat dawnych tradycji, kultury i sztuki,
prezentacja lokalnych artystów, twórców ludowych .

19.07. XI „Święto Kwitnącej Lipy”- Teresin (gm.
Białopole).

2.08. Maraton Kresowy - Janów, Kumowa Dolina
(gm. Chełm). Międzynarodowe zawody rowerowe MTB.

19.07. Powiatowy Nadbużański Jarmark Kulinarny Horodło (gm. Horodło).

2.08. Święto Bociana - Skryhiczyn (gm. Dubienka).
Święto jest pretekstem do popularyzacji wiedzy na temat
życia bocianów oraz ich szczególnego miejsca w polskiej
kulturze i krajobrazie.

19.07. Festyn Lipcowy (m. Rejowiec Fabr.).
25.07. Dzień Dubienki – (gm. Dubienka).
25.07. X Horodelskie Święto Ryby - Horodło (gm.
Horodło).
25.07. Retro (S)Tory - Chełm (m. Chełm).
26.07. Festiwal Kultur Smaków – Dubienka (gm.
Dubienka). Prezentacja kultury i tradycji różnych narodów
żyjących na terenie gminy Dubienka, spotkanie z „innym”
przełamuje bariery, a także jest lekcją historii o naszej
„małej ojczyźnie”.
30.07 – 2.08. Ogólnopolski Festiwal Teatrów
Alternatywnych i Monodramistów „Wyżyna Teatralna”
– Ruda-Huta (gm. Ruda-Huta). Artystyczne prezentacje
teatrów, warsztaty dla instruktorów i uczestników festiwalu,
prezentacje plenerowe, rangę festiwalu podkreśla udział
uznanych artystów polskich.
Lipiec Plener malarsko – rzeźbiarski z wystawą
poplenerową - Siedliszcze (gm. Siedliszcze).
Lipiec Motopiknik – Wola Uhruska (gm. Wola
Uhruska). IV edycja organizowanego przez Pizzerię Oaza
zlotu motocyklowego, GOSiR przy ośrodku “Pompka,
liczne zabawy, konkursy i koncerty.
Lipiec Piknik „Święto Rodziny” – Wola Uhruska (gm.
Wola Uhruska). Piknik dla rodzin z dziećmi organizowany
przez gminne Przedszkole wspólnie z Gminnym Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji na nadbużańskich terenach rekreacyjnych
przy ośrodku „Pompka’ w Woli Uhruskiej.
Lipiec 2020 r. XVI Turniej Piłki Siatkowej Plażowej
– Wola Uhruska (gm. Wola Uhruska). Otwarty turniej
plażowej piłki siatkowej organizowany przez Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji na boisku obok kąpieliska w
Woli Uhruskiej.
Potańcówka nad stawem w klimacie lat 70-80-90
(gm. Wojsławice).

2.08. Powiatowe Święto Kwitnącej Fasoli - Bereżnica
(gm. Horodło).
2.08. XIX Jarmark Pawłowski – Ginące Zawody Pawłów (gm. Rejowiec Fabryczny). Corocznie gromadzi
blisko 200 wystawców z kraju i zagranicy, kiermasz
wyrobów rękodzieła i rzemiosła ludowego, pokazy
„Ginących zawodów”, strefy edukacyjne, występy kapel
ludowych, a także degustacja regionalnych potraw
przygotowywanych przez Panie z KGW.
3-9.08. Międzynarodowy Plener Plastyczny „Kresy
92” – Wola Uhruska (gm. Wola Uhruska). Cyklicznie
od ponad 22 lat odbywają się międzynarodowe plenery
plastyczne dla ok. 15 artystów rzeźbiarzy i malarzy (w tym
artyści z Ukrainy i Białorusi), którzy będą tworzyli prace na
terenie ośrodka „Pompka”, plenerowi towarzyszą warsztaty
plastyczne dla dzieci oraz wystawa prac plastycznych.
6.08. Odpust Parafialny w Święto Przemienienia
Pańskiego (gm. Sawin).
9.08. Święto „Cebularza” - Horodło (gm. Horodło).
15.08. Uroczystości Dożynkowe Gminy Chełm Zalew Żółtańce (gm. Chełm).
15.08. Miejskie Dożynki i Święto Wojska Polskiego
(m. Rejowiec Fabr.).
15.08. Zlot
Siedliszcze).

motocyklowy – Siedliszcze (gm.

15-16.08. Bolkowanie - Hniszów (gm. Ruda-Huta).
Park podworski, imieniny ponad 1000-letniego dębu Bolko,
w którego cieniu wg legendy miał wypoczywać Bolesław
Chrobry podczas wyprawy na Kijów w 1018 r. Zawody
wędkarskie na rzece Bug, spływ kajakowy rzeką Bug, rajdy
rowerowe, biegi przełajowe oraz turniej piłki siatkowej,
występy zespołów artystycznych, konkurs „Nadbużańska
Akademia Smaku”, turniej strzelecki.
16.08. Dożynki Gminno – Parafialne - Siedliszcze.
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16.08. Festyn KRESY 92 – Wola Uhruska (gm.
Wola Uhruska). Rodzinny festyn rekreacyjno-kulturalny
podsumowujący Międzynarodowy Plener Plastyczny „Kresy
92”, któremu towarzyszy wystawa prac poplenerowych
oraz jarmark artystów i twórców ludowych, będący okazją
do nabycia obrazów i rzeźb autorstwa uczestników
pleneru, GOSiR przy ośrodku “Pompka”.
23.08. Gminne Święto Plonów - stadion sportowy
w Leśniowicach (gm. Leśniowice).
23.08. Dożynki
Wojsławice).

Gminne

-

Wojsławice

(gm.

23.08. Dożynki Gminne – Żmudź (gm. Żmudź).
23.08. Gminne Święto Plonów (gm. Białopole).
29.08. Kolorowe zakończenie lata - Horodysko (gm.
Leśniowice). Zbiornik wodny Maczuły.
29-30.08. Cały Świat To Jeden Wielki Chełm - Festiwal
Kultury - Chełm (m. Chełm).
30.08. Dożynki Gminno-Parafialne – święto folkloru
i tradycji (gm. Dubienka).
30.08. Dożynki Gminne – Dorohusk (gm. Dorohusk).
30.08. Dożynki Gminne – Mołodutyn (gm. Kamień).
30.08. Gminno-Parfialne Święto Plonów (m.Rejowiec)
Dożynki Gminno-Parafialne (gm. Sawin).
Dożynki Parafialne -Bukowa Wielka (gm. Sawin).
WRZESIEŃ
6.09. Gminne Święto Plonów - amfiteatr miejski
w Rejowcu (gm. Rejowiec). Występy artystyczne, pokazy,
koncerty, zabawa taneczna.
13.09. Dożynki Pszczelarskie - Starosiele (gm.
Dubienka). Spotkanie wspólnoty pszczelarzy, producentów
sprzętu, przetwórców.
13.09. Piknik Rodzinny - Wojsławice (gm. Wojsławice).
27.09. Święto Ziemniaka - Siedliszcze (gm. Dubienka).
Ukazanie tradycji kulinarnych gminy, budowanie tożsamości
kulturowej w oparciu o ciągłość tradycji przekazywanej
z pokolenia na pokolenie.
Wrzesień VI Kabareton Nad Bugiem – Dorohusk
(gm. Dorohusk).
Wrzesień Święto Pieczonego Ziemniaka – Horodysko
(gm. Leśniowice). Zbiornik wodny Maczuły.
IV Biegi w barwach jesieni w Dolinie Lepituchy (gm.
Sawin).
Rajd Jesienny PTTK Chełm

Baza Noclegowa
GMINA CHEŁM
ZAJAZD TRZY DĘBY
Janów ul. Lubelska 1, tel. 82 563 33 44
www.trzydeby.pl email: hotel@trzydeby.pl
90 miejsc noclegowych w 48 pokojach, w tym z klimatyzacją w pokojach o podwyższonym standardzie, telewizor,
restauracja, miejsce do grillowania, duży parking.
ZAJAZD GOŚCINIEC
Nowosiółki - Kolonia 17a,
tel. 603 914 177, 82 569 72 76
www.goscinec-chelm.pl
email: biuro@gosciniec-chelm.pl
20 miejsc noclegowych, pokoje wyposażone są w TV LED
Smart TV, radio, łazienki z prysznicem oraz wc, do dyspozycji gości bezpłatny internet, miejsce parkingowe na ogrodzonym i monitorowanym parkingu, możliwość skorzystania z grilla.
STAJNIA W SADZIE Agroturystyka
Staw 81, tel. 881 956 894, 660 254 036
www.stajniawsadzie.pl
Możliwość noclegu 12 osób w 3 pokojach, kameralnie, domowe warunki, możliwość korzystania ze wspólnej kuchni,
WiFi, parking, altana. Przy gospodarstwie funkcjonuje konna szkółka jeździecka.
LAWENDOWE Gosp. Agroturystyczne
Uher 33A, tel. 82 569 77 43, 605 332 661
Dom posiada dwie kondygnacje, a na nich: 5 pokoi (w tym
jeden z łazienką), 3 łazienki, kuchnię z wyposażeniem, salon z kominkiem i jadalnią, do dyspozycji gości jest również
działka wokół domu z altanami. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się ścieżka rowerowa, sklep, nieopodal stawy
rybne, Zalew Żółtańce.
STARA SZKOŁA Gosp. Agroturystyczne
Weremowice 6, tel. 603 914 177
21 miejsc noclegowych w 5 pokojach, jeden – typu studio,
z łazienką i aneksem kuchennym. Pozostałe 4 pokoje z 2
wspólnymi łazienkami i aneksem kuchennym, wyposażone w kuchenki gazowe, lodówki, piekarnik lub mikrofalę.
Wszystkie pokoje z tv i bezpłatnym wifi. Do dyspozycji gości duży taras i miejsca parkingowe. Nieopodal znajduje się
Zalew Żółtańce.
GAJÓWKA SAJCZYCE Gosp. Agroturystyczne
Stańków 26, tel. 509 672 672, 530 995 970
www.gajowkasajczyce.pl
20 miejsc noclegowych w 5 pokojach utrzymanych w myśliwskim stylu, każdy z domków ma salon z kominkiem, a w
tzw. Stodole została przygotowana duża Myśliwska Sala
Balowa z zapleczem kuchennym. Do dyspozycji gości palenisko, grill, plac zabaw, sauna opalana drewnem, boisko do
piłki nożnej i siatkowej.

MIASTO CHEŁM
HOTEL KAMENA
Chełm, Al. Armii Krajowej 50
tel.: 82 565 64 01 – 03; fax: 82 565 64 00
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email: hotel@hotelkamena.pl
66 pokoi, 4 klimatyzowane sale konferencyjne, różniące się
wielkością, do organizowania szkoleń, kursów, konferencji,
imprez, restauracja.
HOTEL DUET
Chełm, ul. Hrubieszowska 54a, tel. 82 565 50 50
email: hotelduet@interia.pl
Bar, restauracja, bezpłatne WiFi. Pokoje są wyposażone
w łazienkę z prysznicem i bezpłatnym zestawem kosmetyków, biurko, na życzenie lodówka. Bezpłatny parking prywatny, całodobowa recepcja, zaplecze bankietowe, ogród
i sprzęt do grillowania, przechowalnia bagażu, sejf i sprzęt
do prasowania.
HOTEL KOZAK
Chełm, ul. Hrubieszowska 37
tel. 82 565 55 75, 500 021 671
emai: info@kozak.chelm.pl
Komfortowe pokoje, wysoki standard, wyśmienite śniadania. Możliwość obejrzenia pokoju, nie będąc nawet w hotelu.
LWÓW – HOTEL & RESTAURACJA
Chełm, ul. 11 Listopada 2, tel. 82 565 39 39
email: hotel@hotellwow-chelm.pl
Pokoje, restauracja, sale konferencyjne.
USŁUGI HOTELARSKIE MARIA
Chełm ul. Przemysłowa 26,tel. 796 112 208
Pokoje, niektóre z prywatnymi łazienkami (kabina prysznicową, umywalka, toaleta), internet, telewizor, lodówka,
czajnik.
EDELS - HOTEL&RESTAURACJA
Chełm, Aleja Przyjaźni 9, tel. 82 545 97 98
Pokoje mają łazienkę oraz bezpłatny dostęp do sieci Wi-Fi.
Wszystkie wyposażone są w telewizor, małą lodówkę, a także zestaw do parzenia kawy i herbaty. W apartamentach
znajduje się dodatkowo miejsce wypoczynkowe z rozkładaną sofą. Parking i śniadanie są wliczone w cenę. Do dyspozycji gości są strefa wypoczynkowa, taras oraz zaplecze
konferencyjne.

GMINA DOROHUSK
HOTEL GKS GRANICA Dorohusk
Dorohusk, ul. Szkolna 6, tel. 506 056 201
email: gksdorohusk@gmail.com
www.granicadorohusk.pl/hotel
9 pokoi 2 i 3-osobowych, kuchnia oraz świetlica z telewizorem, bezpłatny dostęp do Internetu wi-fi.
RANCZO
Piotr Wasilewicz, Okopy-Kolonia 32, tel. 82 566 16 84
email: dorohuskvwtransporter@interia.pl
www.lodr.konskowola.pl/agrotur/oferta69
4 pokoje, TV , Internet , wędkowanie i spływy kajakowe na
Bugu, organizacja ognisk.
ZAJAZD U MARKA
Marek Masełko, Dobryłówka 9, tel. 82 566 55 41
email: zajazdumarka@gmail.com
www.zajazd-umarka.pl
Latem - przejażdżki konno, bryczką, spływy kajakowe rzeką
Bug, zimą - kulig saniami z ogniskiem.
NADBUŻAŃSKA PRZYSTAŃ
Kamil Szymański, Świerże, ul. Młyńska 33

tel. 502 167 609
www.facebook.com/Gospodarstwo
Agroturystyczne-Nadbużańska-Przystań
-500879583413718/
3 pokoje, 3 łazienki, kuchnia z pełnym wyposażeniem, salonem z jadalnią oraz dużą świetlicą, możliwosć wędkowania
na Bugu, przejażdżek rowerowych oraz wypraw na grzybobrania w okolicznych lasach.
NADBUŻAŃSKI RAJ
Stanisław Maksymiuk, Okopy 156, tel. 506154163
email: wilgocha@interia.pl
www.nadbuzanskiraj.eu
Domek dwukondygnacyjny z dużym tarasem widokowym,
4 pokoje 2-os. z możliwością dostawki dla dzieci. Dla gości
oferowane jest również wyżywienie, 30 ha malowniczych
starorzeczy, tworzących szlak o długości 4 km, 300 m pomostów spacerowych i służących do wędkowania, dwie dzikie plaże.
NOCLEGI DOROHUSK DOROTA OLESZCZUK
Dorohusk ul. Niepodległości 38,.

GMINA DUBIENKA
POD ŚWIERKAMI
Krystyna i Jan Ulaniccy, Dubienka ul. Zatylna 2B
tel. 604 928 884
6 miejsc noclegowych, łazienka, parking.
GABRIELA POLIWCZAK
Dubienka ul. Czerwonego Krzyża 2,tel. 82 566 80 75
5 miejsc noclegowych, łazienka, parking.
JÓZEF WRÓBLEWSKI
Dubienka, Rogatka 104, tel. 665 768 180, 721 446 956
2 miejsca noclegowe, łazienka, kuchnia, dostęp do mediów,
parking.
WYPOCZYNEK NA ZAKRĘCIE KATARZYNA KOZIŃSKA
Dubienka, ul. Chełmska 80, tel. 660 706 685
www.wypoczyneknazakrecie.pl
Obiekt całoroczny, 8 miejsc noclegowych, media, wypożyczalnia rowerów, sauna, basen z podgrzewaną wodą, altana
z grillem, wędzarnią, piecem do pizzy, domek do apiterapii.
TERESA KUCZYŃSKA
Starosiele tel.799 039 686
4 miejsca noclegowe, kuchnia, łazienka, dostęp do mediów,
miejsce do grillowania, parking.
TOMASZ WAŃCZYCKI
Starosiele, tel. 606 781 640
6 miejsc noclegowych, łazienka, miejsce na ognisko i grilla,
parking.

GMINA HORODŁO
DOM WAKACYJNY NADBUŻAŃSKA CISZA
Matcze 52 http://www.nadbuzanska-cisza.pl/
3 drewniane domki - 4, 6 i 6 osobowe, w pełni wyposażone,
WiFi, basen, ruska bania, chata biesiadna z grillem.
GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
Rogalin ul. Wojska Polskiego 34
tel. 84 651 60 62
DOM WESELNY RUSAŁKA
Horodło, ul. Piłsudskiego 85, tel. 691552189
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8 pokoi (2x4 os. i 6x2 os.), Wi-Fi, altana z grillem, plac zabaw, parking, monitoring, dostosowany dla osób niepełnosprawnych, akceptuje zwierzęta.

dla dzieci, restauracja i zaplecze konferencyjne. Z sauny i
wanny z hydromasażem można korzystać za dodatkową
opłatą.Na miejscu dostępny jest bezpłatny parking.

DOM WESELNY SŁAWA
Horodło ul. Piłsudskiego 15, tel. 846515109
8 pokoi - 1x3 os. i 7x2 os., Wi-Fi, parking, monitoring, dostosowany dla osób niepełnosprawnych, akceptuje zwierzęta, bilard, bar, ogródek piwny.

CICHA WODA Domki na wynajem
Kamila Uchańska-Egzmont, tel. 695 980 554
2 domki 6 osobowe, w miejscowości Toruń, do dyspozycji
gości prywatna plaża, sauna i jacuzzi.

RESTAURACJA Z NOCLEGAMI
Zosin 51, tel. 846 514 180
7 pokoi (1x6 os., 2x3 os., 3x2 os. i 1x1 os.) Wi-Fi, restauracja,
bar, parking.

GMINA KAMIEŃ
POD WIATRAKIEM Ośrodek Rekreacyjno - Sportowy
Natalin, tel. 662 272 843, 82 567 15 63
email: lydek_p@op.pl
Dwuosobowe pokoje (46 miejsc noclegowych) z łazienką,
możliwość całodniowego wyżywienia, oferta dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych.
POD ZŁOTYM KSIĘŻYCEM Agroturystyka
Kamień, tel. 82 567 16 14
5 pokoi gościnnych (1 trzyosobowy i 4 dwuosobowe), z łazienką, TV, czajniki, Internet, ręczniki; duży parking; miejsca
do grillowania oraz stoły do wieczornego biesiadowania;
atrakcja - zwierzęta i ptaki.
SIEDLISKO CZTERY PORY ROKU
Pławanice, tel. 512-240-306
5 miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, plac zabaw, wypożyczalnia rowerów i usług innowacyjnych z alpakoterapii
-mini zwierzyniec): alpaki, kuce, pawie, bażanty, w porze
letniej organizacja wieczoru przy ognisku/grillu.

GMINA LEŚNIOWICE
NA POGRANICZU KULTUR Dom Spotkań
Kumów Plebański, tel. 82 567 54 94
e-mail: lesniowice@zgwrp.org.pl
POD BOCIANIM GNIAZDEM
Gospodarstwo Gościnne,
Nowy Folwark 16, tel. 500 154 563, 500 441 600
e-mail: edytawo@poczta.wp.pl
www.podbocianimgniazdem.turystyka.pl

MIASTO I GMINA REJOWIEC
KARCZMA RYBAKÓWKA
Rejowiec, ul. Chełmska 5a,
gastronomia i noclegi, oferuje organizację imprez okolicznościowych, jak i obsługę klientów indywidualnych, położona w sąsiedztwie stawów rybnych.

GMINA REJOWIEC FABRYCZNY
REGENT Centrum Hotelowo-Konferencyjne
Pawłów, ul. Lubelska 72 tel. 82 566 40 25
Położony w spokojnej okolicy w otoczeniu zieleni. Obiekt
ten oferuje klimatyzowane pokoje z WiFi, telewizorem, minibarem, stołem. W prywatnej łazience znajduje się suszarka do włosów. Na terenie obiektu znajduje się plac zabaw
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GMINA SAWIN
OSTOJA BACHUS
Bachus 2, tel. 500 104 319
e-mail: biuro.bachus-travel@wp.pl
Noclegi w eleganckich pokojach. W zależności od pory
roku udostępniamy: quada, rowery, wędki, natomiast jazdy
konne kończą się przy ognisku. Do dyspozycji sauna oraz
jacuzzi.
PTSM Schronisko Młodzieżowe
Sawin, ul. Brzeska 14, tel. (82) 567 30 10, 660 529 649
Czynne od 1 lipca do 31 sierpnia, dysponuje 20 miejscami
noclegowymi.

MIASTO I GMINA SIEDLISZCZE
KRAINA JELENI Gospodarstwo Agroturystyczne
Majdan Zahorodyński 14,tel. 513 689 611, 509 222 380
www.krainajeleni.pl
2 całoroczne apartamenty: salon połączony z kuchnią
w pełni wyposażoną, sypialnie, łazienki (kabina z hydromasażem), zadaszony taras z kanapą narożną, stołem biesiadnym, 500 metrów od zalewu rekreacyjnego.
ŚWIETLICA WIEJSKA Majdan Zahorodyński
tel. 505 290 751, 785 333 450
3 pokoje 2-osobowe z łazienkami i pełnym dostępem do
kuchni (gaz, lodówka, naczynia) oraz możliwością bezpłatnego parkowania auta.
KOSIKOWSKI ARCHITEKTURA
Majdan Zahorodyński 47A
INTERNAT PRZY LO SIEDLISZCZE,
ul. Szkolna 64, tel. 82 569 22 70

GMINA WOJSŁAWICE
ĆMILÓWKA Gospodarstwo Agroturystyczne
Elżbieta i Zenon Furamniuk
Majdan Ostrowski 99, tel. 603036 306, 604 578 908
e-mail: elzbietafurmaniuk@wp.pl
www.cmilowka-wojslawice.pl
GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
Urszula Tustanowska, Stary Majdan 80
tel. 82 560 79 75, 501 068 239
e-mail: u.tustanowska@starymajdan.eu
AGRO-PSZCZOŁA Gospodarstwo Agroturystyczne
Wojsławice ul. Grabowiecka 113, tel. 693 444 113
e-mail: jurekwojslawice@gmail.com
DOM POD LIPAMI
Barbara i Leszek Kowalscy, Czarnołozy 42
tel. 503 973 666
e-mail: basia420@poczta.onet.pl
KOZI RAJ Gospodarstwo Agroturystyczne

Marta i Sławomir Folusz, Wojsławice
ul. Krasnystawska 50, tel. 82 566 93 44, 667 997 595

GMINA WOLA UHRUSKA
POMPKA Ośrodek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Wola Uhruska, ul. Turystyczna 5, tel. 82 591 50 69
www.dolinabugu.wolauhruska.pl/pompka
Całoroczny ośrodek zlokalizowany przy starorzeczu Bugu,
17 miejsc noclegowych, kuchnia, miejsce do grillowania,
obok strzeżone kąpielisko z wypożyczalnią sprzętu kajaków
i łódek, boiskiem do siatkowej piłki plażowej, polem namiotowym, organizacja spływów po Bugu.
SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE przy Zespole Szkół
Wola Uhruska ul. Gimnazjalna 34, tel. 082 591 52 36
http://spwolauhruska.kylos.pl/index.php/schronisko
Całoroczne, 44 miejsca noclegowe na poddaszu wraz ze
stołówką oraz zlokalizowaną w bezpośrednim sąsiedztwie
bazą sportowo-rekreacyjną (Orlik, sala sportowo-widowiskowa, sauna, siłownia).
DWÓR NAD BUGIEM
Majdan Stuleński,tel. 506 458 454,
e-mail:recepcja@dwornadbugiem.pl,
www.dwornadbugiem.pl
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy dysponujący 15
komfortowymi pokojami, salą szkoleniową i bankietową,
spa, całodzienne wyżywienie.
ZAJAZD GIBSON
Woli Uhruskiej ul. Szkolna 22, tel. 82 591 53 47,
e-mail: zajadgibson@interia.pl, www.zajazdgibson.pl.
Ośrodek dysponujący 25 miejscami noclegowymi, salą
szkoleniową i bankietową, oferujący całodzienne wyżywienie.
BAGNA U MAŃKA
Stulno 69C, tel. 691 726 914,
http://www.bagnaumanka.pl
Noclegi w komfortowo wyposażonym domu, 25 miejsc,
w pełni wyposażona kuchnia, na ponad 50 hektarach w rzekach oraz stawach oferuje najlepsze do połowu gatunki ryb
między innymi: szczupaki, liny, okonie itp.
STAJNIA GERONIMO
Majdan Stuleński 27, tel. 661 602 157
http://stajnia-geronimo.pl
Domek 4-osobowy wraz z możliwością wyżywienia lub zakupu ekologicznych produktów mleczarskich, nauka jazdy
konno dla wszystkich grup wiekowych, organizacja rodzinnych przejażdżek bryczką lub kuligiem, a dla zaawansowanych miłośników koni kilkudniowe rajdy konne.
NADBUŻAŃSKIE STOWARZYSZENIE 			
AGROTURYSTYCZNE
Wola Uhruska ul. Parkowa 5, tel. 697 718 454
www.wolauhruska.pl/nadbuzanskie-stowarzyszenie-agroturystyczne/
Gospodarstwa agroturystyczne w Woli Uhruskiej, Józefowie, Siedliszczu, Stulnie i Zbereżu skupione w Nadbużańskim Stowarzyszeniu Agroturystycznym oferują miejsca
noclegowe w jednorodzinnych domach.

Baza Gastronomiczna
GMINA BIAŁOPOLE
GOSPODA KASTORIA
prowadzona przez Spółdzielnię Socjalną „MDB Dynamiczna , Raciborowice 31
https://www.facebook.com/pages/category/Food---Beverage/Gospoda-Kastoria-104210017723501/,
tel. 82 569 83 41
BAR EXODUS
Białopole ul. Chełmska 9
tel. 500-466-212
RESTAURACJA ARKA
Białopole ul. Chełmska 9a

GMINA CHEŁM
ZAJAZD TRZY DĘBY
Janów ul. Lubelska 1, tel. 82 563 33 44
www.trzydeby.pl email: hotel@trzydeby.pl
RESTAURACJA PSTRĄGOWO
Żółtańce-Kolonia ul. Pstrągowa 17, tel. 692 302 285
www.pstragowo.pl
RANCZO BUDRYSA
Ośrodek Rekreacyjno–Wypoczynkowy,
Strupin Duży 64a, tel. 782 458 200
SUMMER WAKE PARK & BEACH BAR
Zalew Żółtańce, tel. 502 365 200, 517 940 191
summerwakeparkchelm@gmail.cm

GMINA DOROHUSK
ZAJAZD U MARKA
Dobryłówka 9 tel. 82 566 55 41
email: zajazdumarka@gmail.com
www.zajazd-umarka.pl
Restauracja na 60 osób, produkty pochodzą z własnego gospodarstwa, własna ekologiczna hodowla kur, świeże jaja.
BAR MICHA U RYCHA
Brzeźno 209A, tel. 608 112 709
www.facebook.com/BAR-Brze%C5%BAno-Micha-u-Rycha-100888144592474
Koło Stacji Paliw, czynny całą dobę.
BAR SMAKOSZ
Berdyszcze 16, tel. 501 514 904
www.facebook.com/smakoszbarberdyszcze
Czynny całą dobę.

GMINA HORODŁO
RESTAURACJA SŁAWA
Horodło, ul Piłsudskiego 15, tel. 846 515 109
https://slawa-horodlo.pl/
RESTAURACJA RUSAŁKA
Horodło, ul.Piłsudskiego 85, tel. 691 552 189
http://www.rusalka.com.pl/

GMINA LEŚNIOWICE
SŁOWIANKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
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Rakołupy
Wyżywienie dla osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych. W okresie letnim nad zbiornikiem Maczuły działa
punkt gastronomiczny, prowadzony przez spółdzielnię.

MIASTO I GMINA REJOWIEC
KARCZMA RYBAKÓWKA
Rejowiec ul. Chełmska 5a,
Gastronomia i noclegi, oferuje organizację imprez okolicznościowych, jak i obsługę klientów indywidualnych, położona jest w sąsiedztwie stawów rybnych.
PIZZERIA EUFORIA
Rejowiec ul. Kościuszki 99,
oferujący prawdziwą sycylijską pizzę z pieca oraz inne włoskie dania.

MIASTO REJOWIEC FABRYCZNY
PIZZA ROMANO
Rejowiec Fabryczny ul. Wschodnia 18, tel. 883 133 808
e-mail: pizzaromano@onet.pl, www.http://pizzaromano.pl/

GMINA REJOWIEC FABRYCZNY
REGENT Centrum Hotelowo-Konferencyjne
Pawłów, ul. Lubelska 72 tel. 82 566 40 25

GMINA RUDA-HUTA
DOMOWE SMAKI Spółdzielnia Socjalna
ul. Niepodległości 37, Ruda Huta
Oferuje duży wybór dań na miejscu i z dowozem do klienta
oraz lody w różnych smakach

GMINA SAWIN
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA VITA SOLIS
Łowcza Kolonia 39, catering tel. 609 023 603 prezes tel.
669 005 603
e-mail: vitasolis@onet.pl
Bar gastronomiczny szybkiej obsługi. Oferuje domowe
obiady. Dysponuje daniami kuchni polskiej, wegetariańskiej oraz daniami włoskimi. Zapewnia obsługę cateringową imprez okolicznościowych w okolicy Sawina, Włodawy
i Chełma.

MIASTO I GMINA SIEDLISZCZE
PIZZERIA SIEDLISZCZE
Siedliszcze ul. Szpitalna 4, tel. 511 878 376
https://baro-pizzeria.eatbu.com/?lang=pl
RESTAURACJA DUET
Siedliszcze, ul. Chełmska 2, tel. 516 732 125
ZAJAZD WIEJSKIE PRZYSMAKI
Chojno Nowe Drugie 60A,

GMINA WOJSŁAWICE
WOJSŁAWIANKA Spółdzielnia Socjalna
Wojsławice ul. Uchańska 114, tel. 505 082 473
fb: Spółdzielnia Wojsławianka
e-mail: wojslawianka@pm.me

GMINA WOLA UHRUSKA
ZAJAZD GIBSON
Wola Uhruska ul. Szkolna 22, tel. 82 591 53 47,
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e-mail: zajadgibson@interia.pl,
http://zajazdgibson.pl.tl
PIZZERIA OAZA
Wola Uhruska, ul. Spokojna 1, tel. 727 580 393,
@pizzeriaoazawolauhruska
DWÓR NAD BUGIEM
Majdan Stuleński, tel. 506 458 454,
e-mail:recepcja@dwornadbugiem.pl,
www.dwornadbugiem.pl

GMINA ŻMUDŹ
DĘBOWY LAS Spółdzielnia
Tel. 781027695
Katering

Twórcy Ludowi
GMINA BIAŁOPOLE
Anna REPEĆ, Raciborowice-Kolonia
Swoje prace tworzy od wielu lat, zajmuje się haftowaniem
oraz wszelkiego rodzaju robótkami z nici i włóczki.
Petronela SZADOWSKA, Raciborowice-Kolonia
Zajmuje się wyrobami z papieru, ze słomy oraz wykonuje haft richelieu, inaczej zwany haftem weneckim - białym
haftem z dzierganymi ażurowymi kompozycjami.
Alfreda RÓŻAŃSKA, Kodeniec -Strzelce-Kolonia
30 lat robi na drutach i szydełkuje, wyroby są inspirowane
własnym pomysłem lub wzorowane, charakteryzuje je precyzja wykonania.
Alicja KUCIŃSKA, Teresin
Wyplata różne przedmioty za słomy żytniej, ściętej tuż
przed żniwami, gwarantuje to jej większą kolorystykę.
Elżbieta KUSY,Teresin – hafciarstwo, malarstwo
Pasjonuje się zarówno robótkami ręcznymi (hafciarstwem),
jak i malowaniem na płótnie. Jej pasją są ściegi krzyżowe
i płaskie.
Natalia RUDZKA, Teresin – malarstwo na szkle
Zajmuje się dekorowaniem szkła, dzięki któremu wzbogaca domowe naczynia o oryginalne wzory, które są niepowtarzalne.
Grażyna KUDREL, Białopole - wyroby z papieru
Zajmuje się papierowym wikliniarstwem, biżuterią oraz
wyrobami z papieru. Swojej pasji poświęca każdą wolną
chwilę.

GMINA CHEŁM
Stanisława MĄKA, Rożdżałów - malarstwo, wycinanka, pisanki
Obrazy to dokumentacja ilustrująca architekturę wiejską
m.in. chałupy, wiatraki, młyny, kościoły, bardzo często już
zanikające m.in. sobótki, kolędnicy, dożynki, darcie pierza,
a także tradycyjne zajęcia wiejskie. Zarówno w wycinankach, jak i pisankch są zwykorzystywane motywy wiejskie
i przyrodnicze.

GMINA DOROHUSK
Lucyna DERKACZ, Michałówka - pisanki
Od wielu lat zajmuje się najstarszą, tradycyjną metodą
tworzenia pisanek, czyli skrobaniem. Daje jej to satysfakcję i odprężenie. Dodatkowo ozdabia je również woskiem.
Wszystkie wyroby są inspirowane własnym pomysłem.
Irena IWAŃCZUK, Michałówka

- rękodzieło świąteczne
Tworzy barwne pająki ze słomy, pisanki, stroiki, palmy.
Tworzy dla siebie i dla innych, dla rodziny, wiele prac przekazuje na cele charytatywne.
Rafał JANKOWSKI, Świerże - rzeźbiarstwo
Od 5 lat zajmuje się rzeźbą w drewnie, choć tak naprawdę
jego obróbka towarzyszy mu od zawsze. Jego prace nawiązują zarówno do tematyki religijnej, jak i do motywów
związanych z przyrodą, pięknem krajobrazu i bogactwem
polskiej wsi.
Bogdanna KOSZUK, Brzeźno-szydełkowanie, wiklina
Zajmuje się robótkami szydełkowymi, wyrobem z wikliny
papierowej, wstążki atłasowej. Dodatkowo układa kompozycje ze wstążki połączonej z wikliną. Wszystkie prace to jej
pomysły, nie zdarzają się identyczne przedmioty.
Beata PETRUK, Teosin - hafciarstwo
Zajmuje się wyszywaniem haftem krzyżakowym, który
przedstawia wszelkiego rodzaju pejzaże, kwiaty oraz postacie. Dodatkowo wykonuje bombki styropianowe, zdobione tasiemką oraz różnego rodzaju kwiaty ze wstążki.
Ewa i Rafał PIECZYKOLAN, Rozkosz - szydełkowanie
Zajmują się szydełkowaniem, jak również wyplataniem
makramy, robieniem na drutach, haftem dywanowym, szyciem oraz układaniem puzzli.
Andrzej SUCHOCKI, Świerże - rzeźbiarstwo
Rzeźbą w drewnie zajmuje się od 5 lat. Tematyką prac są
motywy sakralne, fauna i flora jak i życie na wsi.
Małgorzata WIERZBICKA, Dorohusk - malarstwo
Przygodę z malarstwem artystycznym zaczęła kilkanaście
lat temu. W 2001 roku po raz pierwszy wzięła udział w plenerze artystycznym i zakochała się w malarstwie olejnym.

GMINA DUBIENKA
Anna HETMAŃCZUK, Rogatka - koronkarstwo
Zajmuje się koronkarstwem od 15 lat. Wiele jej prac brało
udział w wystawach rękodzieła ludowego. Wykonuje głównie serwety, ozdoby choinkowe, bieżniki i ozdoby o charakterze religijnym.
Marianna JAROSZYŃSKA, Siedliszcze
- wyroby słomiane
Od wielu lat zajmuje się rękodziełem artystycznym. Twórczyni wykonuje przedmioty ze słomy oraz obrobionych
patyków z kruszyny. Są to głównie szkatułki, krzyże, patery
i świeczniki.
Jan ULANICKI, Dubienka - rzeźba
Zajmuje się rzeźbą od 16 lat. Wykonuje głównie świątki.
Prace w większości są wykonane z drewna lipowego.

GMINA KAMIEŃ
Piotr CZAPKA, Kamień - malarstwo, rzeźbiarstwo
Wszechstronny twórca ludowy mieszkający na terenie gminy. Od lat maluje, rzeźbi, szkicuje, zajmuje się zdobieniem
pisanek woskiem i techniką ażurową oraz wykonuje piękne
wieńce dożynkowe Tematem jego prac są sceny rodzajowe
z życia wsi i religijne. Wykonana przez niego „Droga Krzyżowa” (płaskorzeźba) znajduje się w kościele w Kamieniu i
w Majdanie Leśniowskim.
Stanisław KOGUCIUK, Pławanice - malarstwo
Malarz ten w sposób bardzo prosty prezentuje na swoich
obrazach „dawną wieś” - ludzi, zwierzęta i domostwa. Jego
prace wystawiane są w muzeach i galeriach. Brał udział
w licznych konkursach w tym międzynarodowych, na których zdobywał nagrody i wyróżnienia. Swoje prace przekazuje również na różnego rodzaju aukcje charytatywne.
Marcin CIMEK, Strachosław - kowalstwo
Pasja tworzenia w metalu była niejako od najmłodszych lat
wpajana Panu Marcinowi przez ojca, który kiedyś zajmował się blacharstwem samochodowym i spawaniem. Od
kilku lat bierze udział w Ogólnopolskich Spotkaniach Kowali w Wojciechowie.

Krystyna GRELA,Kamień - hafciarstwo, pisanki
Z haftem krzyżykowym oraz tradycją zdobienia pisanek
jest związana od wielu lat. Tę tradycję wyniosła z domu
rodzinnego, gdzie wcześniej mama i babcia zajmowały się
hafciarstwem. W swoich pracach może pochwalić się obrazami religijnymi, motywami kwiatowymi, widokami oraz
obrazkami dla dzieci.

GMINA LEŚNIOWICE

Maria DZIEDZIC, Rakołupy - haft, szydełkowanie
Od najmłodszych lat haftuje, szydełkuje i robi na drutach.
Tak jak w dawnych czasach robiły to jej mama i babcia.
Technikami tradycyjnymi wykonuje serwetki i obrusy, wyrabia koszyczki, aniołki, jak również kobiecą bieliznę. Jej
wyroby cieszą się dużym zainteresowaniem na różnego
rodzajach wystawach, jarmarkach, kiermaszach.
Stanisław KOSIARZ, Kumów Majoracki
- rzeźbiarstwo
Rzeźbiarz, autentyczny twórca ludowy, prace, które tworzy
mają zbliżoną do siebie kompozycję, wymuszoną przez materiał, z którego powstają. Rzeźbione są z jednego kawałka
drewna. Są to najczęściej scenki rodzajowe, w których na
pierwszym planie ukazane są zwierzęta ciągnące wóz lub
narzędzia rolnicze, dalej postaci ludzkie, które zwierzętami
kierują, czy to jadąc na beczkowozie czy prowadząc pług.
Elżbieta ŁUCZKIEWICZ, Rakołupy
- rękodzieło z papieru
Specjalizuje się w tradycyjnym regionalnym przyrządzaniu
potraw, których przepisy są przekazywane w jej rodzinie
od pokoleń, może się pochwalić umiejętnościami rękodzielniczymi takimi jak: tworzeniem kwiatów oraz różnych
kompozycji z bibuły, krepiny oraz pająków bożonarodzeniowych.
Maria NOWOSAD, Majdan Leśniowski
- hafciarstwo
Pasjonuje się od wielu lat haftem krzyżykowym. Twórczyni
tą techniką wykonuje obrazy oraz makiety przedstawiające elementy przyrody, jak również obrazy przedstawiające
świętych. Wykonane przez nią obrazy wyglądem przypominają malowane pędzlem obrazy, a nie haftowane nićmi.
Halina SKOWRON, Sielec - biużuteria
Twórczyni ręcznie robionej biżuterii, która jest niepowtarzalna, jedyna w swoim rodzaju i nie do podrobienia.
W swoich zasobach posiada różnego rodzaju naszyjniki,
korale oraz bransoletki.
Maria TOŁYSZ, Sielec - kompozycje kwiatowe, haft
Od wielu lat tworzy wielokolorowe kompozycje z suszonych kwiatów, różne kompozycje z bibuły oraz plecie wielkanocne palmy, które co roku zobaczyć można na lokalnych kiermaszach i jarmarkach. Od blisko 20 lat wykonuje
haft krzyżykowy, haftując obrazy o zróżnicowanej tematyce - od ilustracji (obrazków) dla dzieci poprzez wzory kwiatowe, po tematykę związaną z religią. Często wykorzystuje
również hafty płaskie, ozdabiając liczne serwety i serwetki
z motywami kwiatowymi i świątecznymi. Nieobce są jej
również robótki szydełkowe oraz robótki na drutach.

GMINA REJOWIEC
IGŁĄ MALOWANE Grupa Hafciarska, m. Rejowiec
Są to: Maria Sitkowska, Ewa Pawelec, Małgorzata Hołysz
- Wyrostek, Honorata Ziółek, Beata Grabiec, Danuta Długosz oraz Dorota Łosiewicz. Grupa wykorzystuje techniki,
m.in.: krzyżykową, gobelinową, richelieu, angielską, a nawet koronkę wenecką. Panie prezentowały swoje prace na
licznych wystawach. Wykonywane prace stanowią kanwę
tła lokalnych imprez m.in.: Święta Plonów, Dnia Kobiet,
Dnia Edukacji Narodowej, z okazji obchodów urodzin Mikołaja Reja i innych.
Monika MAZUR, Hruszów - wyroby z filcu
Wyrobami z filcu zajmuje się od trzech lat. Pierwszą rzeczą jaką zrobiła były kwiaty. Potem pojawiły się torebki.
W ofercie posiada różne rozmiary, kształty oraz kolory
swoich prac, zgodnie z wolą klienta. Dodatkowo na tor15

bach wyszywa kwiaty, ludowe motywy oraz geometryczne
wzory.
Stanisław MISZCZUK, m. Rejowiec
- malarstwo, rzeźbiarstwo
Artysta malarz, uprawiający różne dziedziny sztuk: rzeźbę,
rysunek, grafikę oraz malarstwo olejne. Ulubionymi tematami jego prac są: portrety, akty, sceny rodzajowe, historyczne, koń, batalistyka, martwa natura, kwiaty, pejzaż i architektura. Za swoją twórczość otrzymał wiele dyplomów,
wyróżnień i odznaczeń.
CHATA SKANSEN Jerzego i Teodozji Grzesiaków
ul. Kościuszki 42
Powstała z zamiłowania do historii. Zgromadzono wiele
przedmiotów związanych z życiem codziennym mieszkańców Rejowca jak i okolicznych wsi. Znajdują się tam meble,
przedmioty użytku codziennego, stroje, rękodzieło, elementy warsztatów, naczynia oraz przedmioty dekoracyjne.
Obok chaty znajduje się kuźnia z wyposażeniem.
Agnieszka WÓJCICKA, Adamów
- malarstwo, rysunek
Maluje od 14 lat. Uczestniczka wielu plenerów malarskich,
także o charakterze międzynarodowym. Maluje techniką
olejną, głównie pejzaże, abstrakcje oraz martwą naturę.
Rysuje także węglem. Laureatka konkursów dla amatorów.

MIASTO REJOWIEC FABRYCZNY
Marek PARADA, m. Rejowiec Fabryczny
- kowalstwo artystyczne
Kowalstwem artystycznym zajmuje się od 13 lat. Świadczy
usługi ślusarskie, metaloplastykę. Wykonuje bramy, balustrady oraz schody. Dodatkowo przeprowadza renowację
zabytkowych ogrodzeń. Może pochwalić się licznymi pracami metaloplastycznymi.
TĘCZA, m. Rejowiec Fabryczny - Grupa Plastyczna
W maju 2017 roku obchodziła jubileusz 10-lecia istnienia.
Obecnie skupia sześć twórczych kobiet, które swoją przygodę z ołówkiem, kredką czy pędzlem rozpoczęły w dorosłym życiu: Irena Florek, Barbara Sarnicka, Grażyna Pukas.
Elżbieta Konopka, Monika Kasprzak, Janina Posturzyńska.
Tematyka prac jest różna: od martwych natur poprzez misternie ułożone lub rosnące kwiaty do pejzażu, czy nawet
abstrakcji. Członkinie Grupy mają za sobą wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych, m.in. w rodzimym „Dworku”,
Chełmie, Krasnymstawie, Uhrze, Siennicy Różanej, Lublinie
oraz Łęcznej.
Zofia RZEPECKA, m. Rejowiec Fabryczny
- bednarstwo
Kontynuuje tradycje bednarskie wywodzące się z Pawłowa.
Przedsiębiorstwo Bednarskie „Pawłowianka” jest to jedyny
zakład w Polsce, który na tak dużą skale produkuje tradycyjne wyroby bednarskie takie jak beczki, skopce, dzieże, balie, kufle zachowując reguły rękodzieła ludowego.
W warsztacie są szkoleni nowi adepci sztuki bednarskiej,
gdzie jest im przekazywana ogromna wiedza o tym rzemiośle.
Grażyna Taczała, m. Rejowiec Fabryczny
- szydełkowanie
Jej dorobek jest imponujący. W zależności od pory roku,
tworzy różne wyroby. W okresie Wielkanocy wykonuje
zajączki, pisanki, serwetki z motywem bazi, kurczaki. Bliżej świąt Bożego Narodzenia, bombki choinkowe, aniołki,
gwiazdy, firanki, zazdrostki, a także inne ozdoby na okna.
Te ostatnie, to metalowe kółka, w których artystka tworzy
piękny wzór zamknięty w kole. Oprócz tego powstają na
drutach czapki, szaliki, chusty, poncza i serwetki.
Zdzisława Górna, m. Rejowiec Fabryczny
- rękodzieło
Jej przygoda z rękodziełem zaczęła się dawno temu, a powodem była chyba chęć posiadania czegoś oryginalnego
i niedostępnego w sklepach. Tworzyła wówczas tylko na
drutach głównie ubrania. Szybko okazało się, że stało się
to jej pasją. Później zmieniła się moda i zaprzestała dzier16

gania. Zaczęła dziergać również na szydełku. Głównie duże
projekty jak ubrania. Ostatnio jej miłość do rękodzieła poszerzyła się o florystykę i kwiaty z krepiny.
Agata Jakubowska, m. Rejowiec Fabryczny
- decupage
Od kilkunastu lat jest amatorką i miłośniczką decupage.
Radość tworzenia i chęć obdarowania innych sprawia, że
jej prace stają się niepowtarzalnym rękodziełem. Artystka
zaprasza chętnych do wędrówki do własnego wnętrza, bo
nikt nie wie, jak wielki posiada potencjał. Swoje prace prezentuje na stronie: Facebook AGA ART.

GMINA REJOWIEC FABRYCZNY
Katarzyna Iwona HAPONIUK, Kanie
- pirografia, obrazy na drewnie malowane ogniem
Przedmioty, które wytwarza i ozdabia za pomocą pirografii to głównie: tabliczki, deski kuchenne, dyplomy, gadżety okolicznościowe, tablice informacyjne, szyldy, zabawki,
drewniane podkładki pod kubki, miseczki, breloki do kluczy, wieszaczki na biżuterię i klucze, drewniane zakładki do
książek, obrazki na biurko, magnesy na lodówkę, bombki
na choinkę, metryczki.
Prace można obserwować na profilu IG: https://www.instagram.com/womens_view_home_work/?hl=pl oraz FB:
https://www.facebook.com/katarzyna.i.haponiuk
Jan POSTURZYŃSKI, Pawłów - bednarstwo
Z zawodem bednarstwa zetknął się od najmłodszych lat,
pomagając swojemu ojcu, który zajmował się tą popularną niegdyś profesją w Pawłowie. Swoje prace wykonuje
ręcznie, bez użycia obrabiarek mechanicznych. Wykonuje
beczki różnej wielkości i przeznaczeniu (antałki, beczki do
kiszenia ogórków i kapusty), galanterię drewnianą, jak również proste przedmioty stolarskie (stołki, taborety, stoliki,
itp.).
Leszek KIEJDA, Pawłów - garncarstwo
Pawłów, ul. Leśna 4, tel. 511 339 397
Pochodzi z rodziny garncarskiej. Garncarstwem zajmował
się dziadek i ojciec. Wykonuje charakterystyczną dla Pawłowa ceramikę siwą, która powstaje przez wypalanie bez
dostępu powietrza. Obok form tradycyjnych interesują go
eksperymenty z różnymi rodzajami polew stosowanymi
w garncarstwie. Członek Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki (2004).
Laureat wielu nagród w Przeglądach Twórczości Ludowej.
Sławomir ŻOŁNACZ, Pawłów - garncarstwo
tel. 693 101 622, www.garncarstwo.com
Z garncarstwem ma do czynienia od najmłodszych lat.
Sztuka toczenia na kole przekazywana jest w jego rodzinie od pokoleń. Podstaw garncarstwa oraz techniki wypału
nauczał go ojciec, który przez lata specjalizował się ceramice siwej tzw. „siwaki”. W swoich wyrobach łączy tradycyjną technikę wytwarzania i wypału ( piec ziemny, opalany
drewnem sosnowym) z nowoczesnym wzornictwem i zdobieniem. Tworzy naczynia charakterystyczne dla swojego
regionu (gary użytkowe, pawłowskie siwaki). Od 2006 roku
należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych.
Artur ŻOŁNACZ, Pawłów
– garncarstwo, kowalstwo artystyczne
tel.: 609 736 488, www.instagram.com/stal.glina/
Jego rodzina od pokoleń zajmuje się garncarstwem, więc
on jak również jego brat kultywują rodzinna tradycje. Corocznie bierze udział w Pawłowskim Jarmarku „Ginące Zawody” oraz konkursie garncarskim. Od kilku lat zajmuje się
również kowalstwem i metaloplastyką. Swoje wyroby gliniane ozdabia stalą. Wykonuje żyrandole, kinkiety, świeczniki itp.

GMINA RUDA-HUTA
Koło Gospodyń Wiejskich RYZYKANTKI, Ruda
Powstało w 2013 r. Członkinie spotykają się w Gminnym
Ośrodku Kultury w Rudzie-Kolonii, gdzie wykonują przedmioty rękodzieła artystycznego, głównie z wikliny papie-

rowej, pieką i gotują. Prezentują swoje wyroby m.in. na
jarmarkach i festynach oraz biorą udział w akcjach charytatywnych.

GMINA SAWIN
Henryka DEDERKO, Czułczyce - poezja, malarstwo
Swoją przygodę z wierszami zaczęła w 2005 r. Wszystkie jej
tomiki są ilustrowane zdjęciami wykonanymi przez męża
Mirosława, a także grafiką i obrazami malowanymi przez
nią samą. Później zrodziła się pasja malowania obrazów
olejnych na płótnie.
Mirosław Marek DEDERKO, Czułczyce
historyk, regionalista
Jest autorem wielu artykułów i książek. W jego pisarstwie
dominują tematy związane z przeszłością Czułczyc, Sawina
oraz sąsiednich miejscowości, a także z zabytkami sztuki sakralnej i ochroną przyrody. Pan Mirek jest nie tylko
znawcą historii regionalnej, ale też jej doskonałym propagatorem. Od lat gromadzi liczne dokumenty (rękopisy,
relacje, fotografie) eksponaty oraz publikacje książkowe
i czasopisma.
Barbara NOWAKOWSKA, Czułczyce Małe,
- malarstwo, rękodzieło świąteczne
Maluje obrazy olejne na płótnie. W wolnych chwilach tworzy stroiki świąteczne, szopki bożonarodzeniowe, palmy
i pisanki wielkanocne. Śpiewa pieśni ludowe, biesiadne
i religijne. Najchętniej lubi wykonywać pieśni łemkowskie,
które grają w jej duszy.
Józef FELCZYŃSKI, Chutcze - rzeźbiarstwo
Na podwórzu oraz we wszystkich pomieszczeniach domowych są wyeksponowane jego prace, których tematyką są
zwierzęta i ptaki, nie zawsze tych domowe. Najciekawszą
rzeźbą jest koń w skali 1:1, wykonał go dla wnuków.
Jan KOGUCIUK, Łukówek - rzeźbiarstwo, malarstwo
Rzeźbi przeważnie w topoli i lipie, maluje także obrazy
olejne, na płótnie i szkle. W pracach artysty można zaobserwować przepiękne pejzaże oraz zwierzęta. Rzeźbi także
figurki świętych. Od 60 lat z zamiłowania jest pszczelarzem.
Bogdan HAWRYLUK, Sawin - malarz, rzeźbiarz
Maluje najchętniej obrazy olejne, ale także akwarele i pastele, zajmuje się także rzeźbą i płaskorzeźbą. Wśród jego
prac znajduje się zarówno tematyka sakralna jak i świecka.
Częstym motywem prac są pejzaże.

MIASTO I GMINA SIEDLISZCZE
Na terenie gminy w miejscowości Wola Korybutowa
znajduje pracownia rzeźbiarska

GMINA WOLA UHRUSKA
Roman KORCZYŃSKI, Wola Uhruska - rzeźbiarstwo
Uczestnik jednego z pierwszych plenerów rzeźbiarskich
„Kresy 92” organizowanych w Woli Uhruskiej z inicjatywy
Czesława Szczęcha. Zauroczony nadbużańskimi klimatami postanowił zbudować swoją życiową i twórczą „przystań” w Woli Uhruskiej przenosząc się z Dęblina. Rzeźbiąc
w drewnie kontynuuje tradycje Międzynarodowych Plenerów Plastycznych „Kresy 92”, których jest już wieloletnim
komisarzem.

GMINA ŻMUDŹ

Wanda ŻARNICKA – hafty, krepinowe kwiaty, ozdoby ze słomy, szydełkowanie, ręcznie tkane
gobeliny, rzeźbiarstwo w drewnie.
Zofia BOJCZUK – szydełkowanie, rękodzieło.
Anna CHOMIARCZUK – rękodzieło.
Barbara DZIKOWSKA – hafty, rękodzieło.
Zofia ŁYGAS – szydełkowanie, haft krzyżykowy, robienie na drutach.

Turystyka Kajakowa
Turystyka kajakowa stanowiąca ważny segment gospodarki usług turystycznych, nadbużańskich obszarów
Województwa Lubelskiego rozwija się dzięki działalności specjalistycznych firm kajakowych oraz zintegrowaniu ich działalności z inicjatywami samorządów, głównie w zagospodarowaniu szlaków kajakowych, a także
z innymi podmiotami świadczącymi usługi noclegowe,
żywieniowe, transportowe, kulturalne i inne.
Podstawowym atutem turystyki kajakowej na tym obszarze jest szlak kajakowy graniczną rzeką Bug oraz jego dopływami. 400 km szlaku granicznym Bugiem to możliwość
poznania jednej z największych, naturalnych rzek europejskich z całym bogactwem atrakcji krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych położonych bezpośrednio nad rzeką
lub w jej pobliżu. Dodatkowym atrakcyjnym smaczkiem
kajakowej wędrówki Bugiem jest jej przebieg granicą Unii
Europejskiej z Ukrainą i Białorusią.
Planowanie spływów Bugiem ułatwia wydawnictwo przewodnikowe Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego pt.
„Kajakiem po Bugu” autorstwa Józefa Tworka, dostępne na
stronach internetowych w formacie PDF.
Drugim, ważnym i atrakcyjnych szlakiem kajakowym,
przebiegającym przez region jest rzeka Wieprz, która
w środkowym biegu stanowi naturalną, zachodnią granicę
Polesia Zachodniego. Począwszy od Trawnik, aż do ujścia,
dzięki dobremu zagospodarowaniu i przygotowanym do
obsługi kajakarzy podmiotom jest godny polecenia.
Dla koneserów oraz turystów weekendowych polecamy
również spróbowanie swoich umiejętności kajakowych na
lewych dopływach Bugu tj.: Huczwie, Wełniance, Udalu,
Uherce, Włodawce i Krznie. Dla rodzin z dziećmi, i nie tylko,
warto wybrać się na rekreacyjny spacer kajakiem lub rowerem wodnym po licznych jeziorach i zbiornikach, które
oferują zagospodarowane plaże i kąpieliska oraz wypożyczalnie kajaków i rowerów wodnych.
Organizacja i obsługa spływów kajakowych na granicznym Bugu i jego dopływach:
AKTYWNY WYPOCZYNEK MAREK POMIETŁO
Rynek 20/1, 21-515 Sławatycze
https://kajaki.nadbugiem.pl
http://kajakowaprzygoda.pl
tel. 606 972 793, e-mail: info@kajakowaprzygoda.pl
Oferta: organizacja i obsługa spływów oraz obozów kajakowych, wypożyczalnia kajaków, transport kajaków i uczestników, pośrednictwo, doradztwo dotyczące spływów i usług
dodatkowych: noclegi, wyżywienie, zwiedzanie i inne.
KAJAKIEM PO BUGU – Centrum Turystyki Aktywnej
ul. Przemysłowa 3, 22-200 Włodawa
https://kajakiempobugu.pl
tel. 505 514 813, e-mail: kontakt@kajakiempobugu.pl
Oferta: obsługa spływów, wypożyczalnia kajaków, transport kajaków i uczestników, pośrednictwo, doradztwo dotyczące spływów i usług dodatkowych: noclegi, wyżywienie,
zwiedzanie i inne.
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Turystyka Rowerowa
WSCHODNI SZLAK ROWEROWY GREEN VELO
Najdłuższy, spójnie oznakowany szlak rowerowy w Polsce, szlak ten przebiega przez ponad 2000 km na terenie
wschodniej Polski, w naszej części to 82 km. Prowadzi przez
5 parków narodowych oraz 16 parków krajobrazowych.
Unikalne krajobrazy, nieskażona przyroda, dobrze przygotowane trasy, poprowadzone zarówno drogami asfaltowymi, jak i szutrowymi i leśnymi, sprawiają, że każdy rowerzysta poczuje się tutaj po prostu jak u siebie.
KAJAKIBUG.PL Agnieszka Mazur-Leśniak
Kryłów, ul. Krótka 2, 22-530 Mircze
www.kajakibug.pl
tel. 606 857 117, e-mail: info@kajakibug.pl
Oferta: wypożyczalnia kajaków, pole biwakowe, transfer kajaków i uczestników, spływy Bugiem oraz na Ukrainie: Ratą
i Sołokiją, doradztwo i pośrednictwo dotyczące dodatkowych usług.
POWITANIE BOBRÓW Wiosenny Spływ Rzekami Polesia
https://kajakiempobugu.pl; www.kryjucz.pl
Od 2008 roku organizatorem spływu o ogólnopolskiej randze, zamieszczanym w ogólnopolskim informatorze imprez
PZK/PTTK jest Zarząd Oddziału PTTK we Włodawie. Kilkudniowa impreza na Bugu, Włodawce i jej dopływach realizowana jest w ramach Majówki na Polesiu. Dobra organizacja, bogaty program krajoznawczy, atrakcyjne świadczenia,
w tym możliwość zdobycia Poleskiej Odznaki Kajakowej
przyciąga corocznie na spływ kilkudziesięciu turystów kajakarzy w całego kraju. Szczegółowy program i regulamin
imprezy dostępny jest na stronach internetowych.

POMPKA Wypożyczalnia kajaków i sprzętu pływającego
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Woli Uhruskiej
ul. Turystyczna 5, tel. 82 591 50 69,
www.dolinabugu.wolauhruska.pl/pompka
GOSiR w Woli Uhruskiej posiada 16 kajaków oferując ich
wypożyczanie wraz z możliwością transportu w umówione miejsce celem organizacji indywidualnych spływów Bugiem. Ponadto istnieje możliwość wypożyczenia łodzi (3 i 2
osobowe) do rekreacyjnego pływania po starorzeczu Bugu
w Woli Uhruskiej i Bytyniu.

MALOWNICZY WSCHÓD
Szlak rowerowy o długości blisko 100 kilometrów, biegnący
przez obszar Wyżyny Lubelskiej i Doliny Bugu na wschód
od Chełma. Początek szlaku znajduje się przy zamku w Sielcu, a koniec w Brzeźnie w pobliżu Chełma.
Ogólny przebieg szlaku: Kumów Majoracki (0,0 km) - Sielec,
zamek (4,0 km) - Leśniowice (12,9 km) - Majdan Ostrowski
(27,1 km) - Wojsławice (33,8 km) - Maziarnia (44,3 km) Wólka Leszczańska (48,7 km) - Klesztów (57,4 km) - Ksawerów (64,6 km) - Zanowienie (71,1 km) - Husynne (73,2
km) - Dorohusk (80,0 km) - Zamieście (84,9 km) - Brzeźno
(95,4 km).
Malownicze krajobrazy gminy Kamień można podziwiać korzystając ze szlaków rowerowych:
* „MOCZAROWA KRAINA”
- trasa prowadzi przez Chełm, Stańków, Srebrzyszcze, Ignatów, Józefin. Długość trasy wynosi 23 km. Na trasie, w miejscowości Józefin warto zobaczyć kurhan średniowieczny
zwany „Szwedzką Mogiłą”.
* „KOL. KAMIEŃ - ZALEW HUSYNNE”
- trasa Kamień-Kolonia - Pławanice - Husynne. Długość trasy 19 km.
NADBUŻAŃSKI SZLAK ROWEROWY
Oznaczony na czerwono. Szlak turystyczny o długości 288
km prowadzący od Hrubieszowa do Janowa Podlaskiego.
Na terenie gminy Ruda-Huta przebiega przez miejscowości: Dobryłów, Żalin-Kolonia, Żalin, Gdola, Chromówka, Ruda-Huta, Ruda-Opalin, Ruda-Kolonia, Ruda.
LEŚNE OSTĘPY CHEŁMSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
Trasa rowerowa oznaczona kolorem zielonym, przebiegająca przez malownicze lasy, ma długość 19,5 km. Rozpoczyna się na północnych obrzeżach Chełma i biegnie w okolicy zalewu „Stańków”, w miejscowości Stańków łączy się
ze ścieżka przyrodniczą „Stańków”, następnie doliną rzeki
Uherki przez Pagóry Chełmskie oraz tereny leśne w pobliżu
wsi Czułczyce i Sajczyce, potem drogą leśną równolegle do
drogi powiatowej 1823L, aż do miejscowości Ruda, gdzie
łączy się z Nadbużańskim Szlakiem Rowerowym. Trasa jest
bardzo dobrze oznaczona, wyposażona w tablice opisowe,
wzdłuż niej znajdują się zbudowane w najciekawszych widokowo miejscach ławki z bali. Ścieżka przeważnie wysypana szutrem, ale są też fragmenty asfaltowe.
DOOKOŁA GMINY RUDA-HUTA
Lokalna trasa rowerowa niemal w całości przebiega przez
teren gminy Ruda-Huta. Początek w Rudce przy Centrum
Kultury i Rekreacji, koniec w Hniszowie u stóp majestatycznego dębu Bolko. Trasa prowadzi przez prawie wszystkie miejscowości gminy, pozwala na poznanie wszystkich
atrakcji przyrodniczych, architektonicznych i historycznych,
takich jak wspomniany dąb Bolko, wiatrak-koźlak w Żalinie,
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(dawna kaplica ewangelicko-augsburska) i ul. Słowackiego,
drogą pod lasem do Podgórza koło kościoła pw. Chrystusa
Pana Zbawiciela z XV w. oraz dzwonnicy z XX w; dalej ścieżka biegnie do Stołpia pod XII wieczną wieżę.
pomniki pamięci bitew powstania styczniowego, rezerwat
przyrody „Błota Serebryskie”, obszary Natura 2000, malownicze obszary leśne, dolinę Bugu i Uherki, chełmskie torfowiska węglanowe.
ŚLADEM MIKOŁAJA REJA
Trasa rowerowa obejmuje miejsca i obiekty związane z postacią Mikołaja Reja - wybitnego polskiego poety epoki renesansu i kalwińskiego.
Przebieg trasy i kilometraż:
• start w Chełmie, w parku miejskim przy ul. Armii Krajowej,
obok pomnika białego niedźwiedzia, legendarnego bohatera miasta - 0 km, Zalew w Żółtańcach - 5 km, Depułtycze
- 12 km, Rejowiec - 21 km, Uher - 33 km, Chełm - 47 km.
GMINA CHEŁM-WPISANE W KRAJOBRAZ, WPISANE
W HISTORIĘ
Niebieski, 75 km, szlak wiedzie przez najciekawsze miejsca
związane z historią, przyrodą oraz szeroko pojętą rekreacją
i wypoczynkiem m.in. Srebrzyszcze (barokowy pałac i park,
Rezerwat „Bagna Serebryskie”), Stańków (pałac biskupów
prawosławnych, leśniczówki), Okszów (dawna szkoła rolnicza), Horodyszcze-Kolonia (pomnik przyrody „Dziewicza
Góra), Staw (Rezerwat „Stawska Góra”, Zalew Staw, Aleja
Grabowa) Stołpie (zabytkowa wieża), Podgórze (zabytkowy
kościół i dzwonnica, punkty widokowe), Janów (dawna kaplica ewangelicko-augsburska, ośrodki jeździeckie), Rudka
(kapliczki), Rezerwat „Sobowice”, Żółtańce (Zalew Żółtańce),
Weremowice (zabytkowy młyn), Uher (zabytkowy młyn, kapliczka), Nowe Depułtycze (drewniany kościół, dzwonnica,
pomnik Powstańców Styczniowych, pomniki przyrody),
Depułtycze Królewskie (lotnisko), Depułtycze Król.– Kol.
(punkty widokowe), Pokrówka (cmentarz wojenny).
POŁUDNIOWE BARWY KRAJOBRAZU GMINY CHEŁM
3 km ścieżka rowerowa przebiega wzdłuż rzeki Uherki poprzez miejscowości: Pokrówka, Żółtańce i Żółtańce Kolonia.
Na całej swej długości ścieżka ma charakter widokowo-rekreacyjny. Długość ścieżki rowerowej wynosi ponad 3 km.
Ścieżka rowerowa została wybudowana z dodatkową infrastrukturą w postaci placu zabaw, pomostu oraz toalety
przystosowanej dla osób niepełnosprawnych nad Zalewem
Żółtańce.

POŁUDNIOWE PANORAMY CHEŁMA
Trasa rowerowa 30,8 km, oznaczona kolorem żółtym. Przebieg: Chełm - Strupin Duży - Depułtycze Królewskie - Nowe
Depułtycze - Zagroda - Uher - Weremowice - Żółtańce Zawadówka - Chełm. Ścieżka prowadzi przez malownicze
tereny Pagórów Chełmskich i umożliwia podziwianie panoramy Chełma, ze wzniesień leżących na południe od miasta.
UROKI SOBOWICKIE
Trasa rowerowa 18 km, oznaczona kolorem czerwonym.
Przebieg: Las Borek Nadleśnictwo Chełm - Rezerwat przyrody Wolwinów - Pokrówka - Żółtańce - rezerwat przyrody
„Torfowisko Sobowice” - Rudka - Zawadówka - Chełm.
BACHUS (GM. SAWIN)
Ścieżka przyrodnicza zlokalizowana w północno-zachodniej części Chełmskiego Parku Krajobrazowego. Trasę tę
można przebyć pieszo lub rowerem.
W DOLINIE LEPITUCHY (GM. SAWIN)
Ścieżka edukacyjna zlokalizowana jest w Leśnictwie Borek.
Trasa ścieżki ma około 2 km.
NIWA (GM. SAWIN)
Ścieżka pieszo-rowerowa o długości 6 km wokół zbiornika.
POJEZIERNY POŁUDNIOWY
Szlak turystyczny z Urszulina do Hniszowa. Szlak oznaczony
jest kolorem żółtym.
Nadbużański Szlak Rowerowy
Przez Gminę Wola Uhruska szlak wiedzie przez następujące
miejscowości: Potoki, Stanisławów, Wolę Uhruską, Majdan
Stuleński, Kosyń.
Szlak Rowerowy Lublin – Wola Uhruska
Szlak przebiega przez Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie.
Ten obszar jest krainą jezior, bagien oraz torfowisk. Teren
charakteryzuje się prawdziwym bogactwem roślin i zwierząt. To szlak o małym stopniu trudności. Poradzą sobie
z nim nawet początkujący. W gminie Wola Uhruska przebiega przez Wolę Uhruską, Bytyń, Małoziemce, Stulno i Kosyń.

PAGÓRY JANOWSKIE
Ścieżka rowerowa ok. 8 km, początek od granicy Chełma,
następnie wzdłuż drogi krajowej Nr 12 aż do Zajazdu „Trzy
Dęby” (wybrukowana kostką); kilkadziesiąt metrów przed
Zajazdem przechodzi w szlak rowerowy biegnący przez
malowniczy las utwardzoną drogą prowadzącą do Janowa,
ul. Świtezianki, następnie pod świetlicę przy ul. Balladyny
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Turystyka Konna
POLESKI SZLAK KONNY
Jest to profesjonalna trasa konna. Cały szlak ma
280 km i jest to pierwszy szlak konny na Lubelszczyźnie, jeden z najdłuższych w kraju. Przebiega
przez tereny bogate w jeziora, kompleksy leśne
i rezerwaty przyrody.
CHEŁMSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW
KONI I KAWALERII POLSKIEJ EDUKACJA
Janów, ul. Słowackiego 83
Krzysztof Sroczyński tel. 604 783 595
Witold Ryniak tel. 606 694 066
e-mail: konie2012@onet.pl
www.konie2012.webnode.com/
facebook:https://www.facebook.com/ChSMKiKP/
• Przygoda jeździecka od podstaw. Zajęcia na lonży
dla dzieci i dla dorosłych prowadzone pod okiem
wykwalifikowanych instruktorów.
• Osobom o większym doświadczeniu w jeździe
konnej treningi podnoszące umiejętności i zdobywanie kolejnych odznak jeździeckich.
• Wyjazdy w malowniczy teren z instruktorem. Oferta skierowana do osób o wysokich umiejętnościach
jeździeckich. Konne wycieczki w teren po lokalnych
lasach, łąkach i wąwozach to niesamowita przygoda.

uczeni wszystkich czynności niezbędnych do samodzielnego uprawiania jeździectwa (pielęgnacja, siodłanie, kiełznanie). Do dyspozycji gości mamy sześć
koni na różnym poziomie, co daje możliwość spełnienia potrzeb nawet najbardziej wymagających jeźdźców. Wszystkich, którzy czują się na koniu w miarę
swobodnie zapraszamy na wyjazdy w teren, niedaleko
gospodarstwa znajduje się rezerwat Stawska Góra, las
i zalew.
OŚRODEK JEŹDZIECKI „ŻURAWIEJKA”
HODOWLA KONI HUCULSKICH „DZIKIE POLA”
Bukowa Mała, tel. 889 609 260
www.zurawiejka-huculy.gogler.pl
e-mail: zurawiejka@interia.pl
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. Prowadzone są zajęcia z hipoterapii przez wykwalifikowanych instruktorów hipoterapii PTHip. Są
tu setki kilometrów kwadratowych nadbużańskich
łąk i lasów ciągnących się aż na Ukrainę. Od granicy gminy jest tylko kilka kilometrów nad rzekę Bug.

• Kuligi prawdziwymi saniami z pochodniami i ogniskiem w lesie.

STADNINA KONI „BACHUS”
przy Poleskim Szlaku Konnym
Krzysztof Gaś tel. 600 594 820
e-mail: sjbachus@o2.pl
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. W okolicy znajdują się
gospodarstwa agroturystyczne, na terenie stadniny
istnieje możliwość rozbicia namiotów.

STAJNIA W SADZIE Agroturystyka
Staw 81, tel. 881 956 894, 660 254 036
www.stajniawsadzie.pl
Konie zażywają tutaj nieskrępowanej swobody w sadzie i na łące, a ludzie znajdują wytchnienie w pełnym
drzew ogrodzie. Lekcja jazdy konnej trwa w zależności
od potrzeby i kondycji jeźdźca. Instruktor gwarantuje indywidualne podejście podczas szkolenia, a tym
którzy już jeżdżą dużo swobody. Nasi uczniowie są

STAJNIA GERONIMO
Majdan Stuleński 27, tel. 661 602 157
http://stajnia-geronimo.pl
Ośrodek prowadzi naukę jazdy konno dla wszystkich grup
wiekowych. Zajmuje się także organizacją rodzinnych przejażdżek bryczką lub kuligiem, a dla zaawansowanych miłośników koni kilkudniowych rajdów konnych.

• Kilkudniowe rajdy konne: jedno -, dwu – lub trzydniowe. Terminy, trasy oraz wszelkie szczegóły
uzgadniane są z osobami zainteresowanymi.
• Obozy jeździeckie. Obozy to wspaniała przygoda
dla młodszych miłośników koni. Podczas obozu
można zdobyć jeździeckie umiejętności lub je rozwinąć.
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Łowiska
Największym łowiskiem jest oczywiście rzeka Bug.
Nieuregulowane koryto rzeki z dużą ilością zwalonych
pni zapewnia świetne warunki rozrodu i bytowania
dla wielu gatunków ryb. Szerokość rzeki kształtuje się
od około 30 m do 100 m na niektórych jej odcinakach.
Bug i jego liczne starorzecza słyną z takich gatunków
ryb jak: szczupaki, sandacze, sumy, liny, karpie, leszcze, karasie, klenie, świnki, jazie oraz brzanki. Bug jest
corocznie zarybiany przez PZW Chełm. Wśród wielu
wędkarzy krąży opinia, że Bug to „europejska Amazonka”. Niewątpliwie prawdziwym jest stwierdzenie,
że rzeka Bug to perła krajobrazu na skalę europejską.
Na całym odcinku tego regionu Bug jest rzeką graniczną z Ukrainą, dlatego zamiar wędkowania należy
zgłosić do odpowiedniej terytorialnie Placówki Straży
Granicznej, co najmniej 2 godziny przed wędkowaniem.
Wędkarze chętnie odwiedzają starorzecza Bugu:
• Uchańka (gm. Dubienka),
• Buchta k/Dorohuska (gm. Dorohusk),
• Pompka (gm. Wola Uhruska).
Ciekawymi łowiskami są dopływy Bugu:
• Wełnianka (gm. Dubienka),
• Udal (gm. Dorohusk),
• Uherka (Gm. Chełm i Ruda-Huta).

Wśród wędkarzy zainteresowaniem cieszą się również jeziora:
• Słone (gm. Sawin),
• Łukowo-Starosiele (gm. Dubienka),
• Deusze (gm. Dubienka),
• Berdyszcze (gm. Dorohusk).
Specjalną ofertę zarówno dla wędkarzy jak i dla
osób, które dopiero chciałby “zasmakować” wędkarstwa posiada gospodarstwo agroturystyczne “Bagna
u Mańka” w Stulnie (gm. Wola Uhruska). Przebywający tu goście mogą bez żadnych ograniczeń sportowo
wędkować na rozległym starorzeczu Bugu stanowiącym własność gospodarza.
Warto również wspomnieć inne popularne łowiska
na terenie Pojezierza Łączyńsko-Włodawskiego, tj.
jeziora Wytyczno, Sumin, Rotcze (gm. Urszulin) oraz
Białe, Glinki i Święte (gm, Włodawa).

Jednak chyba najpopularniejszymi łowiskami wśród
wędkarzy są zbiorniki retencyjne. Do najważniejszych
zbiorników tego typu należą:
• Majdan Zahorodyński (gm. Siedliszcze).
• Stańków (gm. Chełm),
• Żółtańce Duży i Mały (gm. Chełm),
• Staw (gm. Chełm),
• Niwa I i II (gm. Sawin),
• Torfianki Ruda-Huta (gm. Ruda-Huta),
• Glinianki (m. Chełm).
Zbiorniki te są objęte szczególnym programem zarybiania – ryby są wprowadzane do wód kilka razy
w roku. Dzięki temu można w nich złowić okazowe
karpie, liny, szczupaki, sandacze, sumy i okonie.
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GMINA BIAŁOPOLE
Urząd Gminy Białopole ul. Chełmska 1, 22-135 Białopole, tel. 82 568 22 04,
ugbialopole@data.pl, www.bialopole.eu
Pierwszą wzmiankę o nazwie siedziby gminy znaleziono w literaturze z l połowy XV wieku. Nawiązuje ona do
opisanego widoku okolicznego wzniesienia, usłanego trupami rycerzy krzyżackich po klęsce z wyznawcami islamu
w trakcie jednej z wypraw krzyżowych. Należy jednak przypuszczać, że mianem Białe Pole określano widok samego
wzniesienia, którego gleba składała się z marglu i białej
gliny. Z najnowszej historii wynika, że Białopole było siedzibą gminy od czasów sanacji - z krótką przerwą w okresie okupacji hitlerowskiej. Praw miejskich Białopole nigdy
nie posiadało.

Kolejnym godnym uwagi zabytkiem jest kościół parafialny w Buśnie. Obiekt wzniesiony w 1795 r. jako część
zespołu cerkwi greko-katolickiej pod wezwaniem Zaśnięcia NMP, w roku 1875 przemianowano na cerkiew prawosławną. Od roku 1919 sakralna budowla stała się własnością kościoła katolickiego. Świątynia początkowo posiadała
kopuły cerkiewne, które zburzono i dobudowano dwie
wieże. Cechy stylowe oraz wyposażenie wnętrza świątyni wskazują na barok. W ołtarzu głównym z roku 1888
umieszczony jest obraz przedstawiający Wniebowzięcie
Najświętszej Marii Panny namalowany w 1921 r. Po obu
stronach nawy znajdują się ołtarze: prawy poświęcony
jest Matce Boskiej, lewy - Św. Franciszkowi z Asyżu. Uwagę wiernych i wszystkich odwiedzających kościół przyciąga chór wyposażony w rokokowe organy z początku

Pałac Myśliwski Zamoyskich w Maziarni Strzeleckiej

Najokazalszym zabytkiem, jaki można obejrzeć
zwiedzając gminę Białopole, jest Pałac Myśliwski Zamoyskich w Maziarni Strzeleckiej z zespołem parkowym – jego budowę rozpoczęto w 1903 r. Na uwagę
zasługuje jego wnętrze. Usytuowano tam salę balową
o wysokości dwu kondygnacji z dębowym kominkiem.
Sala sklepiona jest kasetonowym stropem. Ściany zdobią trofea łowieckie (poroża, ptaki, medalion dzika i łosia). Na fasadzie obiektu znajduje się herb „Jelita” oznaka rodowa Zamoyskich – dawnych właścicieli pałacu.
W czerwonym polu herbu widnieją dwie skrzyżowane złote
kopie, na nich trzecia kopia, zaś w klejnocie herbu umieszczono pół wspiętego kozła z czarnymi rogami. Pałac otoczony jest dużym kompleksem leśnym. Obecnie pałacyk
należy do Nadleśnictwa Strzelce.

Dawna kaplica dworska w Kurmanowie

XIX w. Dawną kaplicę dworską w Kurmanowie wybudowaną w 1790 roku. Jej fundatorem był Michał Wydżga.
Powstała najprawdopodobniej na miejscu pustelni. Pierwotnie była klasycystyczną budowlą wzniesioną na planie
krzyża greckiego, z wydłużoną nawą frontową. W roku
1831 kaplicę przekształcono w cerkiew greko – katolicką,
po przebudowie części frontowej i dobudowaniu bocznych
kaplic i kopuły. Od roku 1875, po likwidacji greko – katolickiej diecezji chełmskiej, kaplica została przejęta przez
wyznawców prawosławia. Charakterystyczna dla cerkwi
kopuła zniknęła w 1918 r., kiedy budynek poddano remontowi, a następnie, dzięki staraniom Tomasza Wydżgi, świątynię oddano katolikom. Do dzisiaj w podziemiach budynku znajdują się trumny z prochami duchownych,.Po wojnie
w budynku mieściła się szkoła podstawowa, a w chwili
obecnej stanowi on własność prywatną.
Dwór w Raciborowicach stanowił część folwarku rodziny Wydżgów. Zbudowano go na początku
II poł. XIX w. i stanowi on dziś najlepiej zachowaną grupę obiektów zabytkowych na terenie gminy Białopole. Znajdował się
tam parterowy mieszkalny budynek z cegły, wzniesiony
na planie prostokąta, były także „dwunastki”, „ósmaki”
i „czworaki” (domy dla dwunastu, ośmiu i czterech rodzin
służby). Kolejny właściciel dworu - Władysław Kastory,
przebudował budynek: dobudował boczne oficyny i połączył je z budowlą centralną, nadając obiektowi kształt litery „L”. Dwór otaczał rozległy park i ogród, którego bardzo
skromne pozostałości nie pomagają wyobraźni odtworzyć
jego dawny wygląd.

Kościół Parafialny w Buśnie
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Dwór w Raciborowicach

Dworek w Strzelcach jest obiektem pozostałym
z przebudowanego wielokrotnie dworu, którego ostatnim
właścicielem była hrubieszowska rodzina Du Chateau. Jego
obecny kształt w niewielkim stopniu przypomina wygląd
z czasów świetności. Tu, podobnie jak w Kurmanowie, mieściła się szkoła podstawowa.
W samym Białopolu znajdują się trzy interesujące ze
względów historycznych obiekty: zwracający uwagę charakterystycznie zdobioną elewacją budynek, w którym kiedyś mieściły się kuźnia i stolarnia z 1892 r., będący obiektem mieszkalnym, stanowiąca dobrze zachowany przykład
architektury przemysłowej cegielnia z klinkiernią z około
1900 roku, z typowym kominem i pozostałościami towarzyszącej zabudowy mieszkalnej dla pracowników oraz budynek młyna elektrycznego z 1924 r. oraz Kaplica z początku XX wieku w Białopolu.
Historyczną pozostałością zasługującą na uwagę i pamięć
są coraz mniej liczne kapliczki i krzyże przydrożne – świadectwo religijnej strony życia duchowego mieszkańców
gminy.

Góry Teresińskie

Obszar gminy we wschodniej części jest równinny, pokryty w większości lasami, w zachodniej lekko pofalowany,
a w południowej oraz północnej w sporej części bezleśny.
Południowo – wschodni fragment gminy – część doliny
rzeki Wełnianki znajduje się w  obrębie Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Cechą szczególną Parku
jest jedno z największych w Polsce zagęszczenie ptaków
drapieżnych. Są tu dwa rezerwaty przyrody: Liski i Siedliszcze, gdzie ochroną objęte jest siedlisko lęgowe orlika krzykliwego. Wśród gatunków zwierząt występujących w Parku
jako populacje rodzime, można spotkać wilki, bobry, łosie
i wydry, jednakże niekwestionowanym królem białopolskich lasów jest dzik.
Cześć terenów leśnych Strzeleckiego Parku Krajobrazowego znajduje się w obszarze objętym Programem
NATURA 2000 - Lasy Strzeleckie i Uroczyska. To obszar specjalnej ochrony ptaków o randze europejskiej.
Ostoja obejmuje silnie podtopione lasy znajdujące się
w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej, pomiędzy Bugiem
a Wełnianką. Na terenie lasów wykształcił się ekotyp
„sosny matczańskiej”, który zachował się w starych drze-

wostanach pochodzenia naturalnego. Uroczyska Lasów
Strzeleckich to specjalny obszar ochrony siedlisk położony
w południowej części Obniżenia Dubienki w sąsiedztwie
doliny Bugu. Obszar obejmuje najcenniejsze przyrodniczo
fragmenty kompleksu leśnego Lasów Strzeleckich wraz
z przylegającymi terenami łąkowymi.
Ciekawe, choć inne pod względem krajobrazowym są
tereny położone na „Górze Teresińskiej” (nazwa lokalna)
oraz na jej ciągnącym się w kierunku zachodnim przedłużeniu. Jest to kraina rozległych, malowniczych pagórków
porośniętych kępami niewielkich zalesień, lub pozostałościami zdziczałych sadów, ilastych wąwozów, gęsto poprzecinana bruzdami kredowymi. Z białopolskich gór kredowych roztaczają się widoki na gminę Białopole, można
stąd śledzić linię doliny Bugu. Na południowym stoku Góry
znajduje się rezerwat wisienki stepowej.
Rezerwaty przyrody:
Rezerwat Liski (utworzony w 1978 r.) położony na granicy powiatów chełmskiego i hrubieszowskiego na terenie
Strzeleckiego Parku Krajobrazowego. Celem ochrony jest
zachowanie drzewostanu dębowego oraz dębowo – sosnowego („sosna matczańska”). W runie występują chronione gatunki: kruszczyk szerokolistny, gnieźnik leśny, lilia
złotogłów, barwinek pospolity. Charakterystycznym ptakiem rezerwatu jest muchołówka białoszyja.
Rezerwat Siedliszcze (utworzony w 1975 r.) położony
w północnej części Strzeleckiego Parku Krajobrazowego.
Znajduje się on na skraju kompleksu Lasów Strzeleckich
w bezpośrednim sąsiedztwie doliny Wełnianki. Ochroną
objęty jest fragment starego, przeszło 120-letniego grądu niskiego z udziałem łęgu olszowo – jesionowego i olsu.
Chronione gatunki runa reprezentują: listera jajowata,
podkolan biały, gnieźnik leśny, kruszczyk 29 szerokolistny. Głównym celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie
stanowisk lęgowych orlika krzykliwego.
Szlaki turystyczne:
Szlak turystyczny Tadeusza Kościuszki dł.120,5 km.
Rozpoczyna się z Obniżenia Dubienki biegnie przez
krawędź Grzędy Horodelskiej wzdłuż Działów Grabowiekich na Wyniosłość Giełczewską, umożliwiając penetrację krajoznawczą całej północnej części Grabowiecko - Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
i Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego oraz poznanie
związków z Kościuszką, jako bohatera wojny obronnej 1792
roku z ziemią chełmską. Przebieg szlaku: Uchańka PKS (kopiec Kościuszki) - Dubienka - Starosiele - Maziarnia Strzelecka - Raciborowice - Kurmanów - Buśno - Jarosławiec Wojsławice - Majdan Nowy - Bończa - Zastawie - Surhów
- Topola - Wólka Orłowska - Zalew Tuligłowy - Krasnystaw
PKS.
Ścieżka przyrodnicza Lasy strzeleckie dł. 6 km, czas
przejścia 3 h, ścieżka zlokalizowana w centralnej części
parku, rozpoczyna się przy pałacu myśliwskim Zamoyskich
w Maziarni Strzeleckiej, prowadząc przez różne typy siedlisk leśnych i kończąc się przy szkółce leśnej.
Na terenie gminy w miejscowości Buśno znajduje się zbiornik wodny „Glinianki” dla amatorów wędkarstwa, zajmuje powierzchnię 2 ha, gdzie złowić można karasie, okonie,
szczupaki, karpie, amury, tołpygi i liny.

Zbiornik wodny Glinianki
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GMINA CHEŁM
Urząd Gminy Chełm ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka, tel. 82 563 65 53
sekretariat@gminachelm.pl, www.gminachelm.pl
Gmina Chełm jest położona we wschodniej części
województwa lubelskiego. Swoją nazwę zawdzięcza miastu Chełm, chociaż siedzibą władz gminy jest Pokrówka.
Gmina Chełm leży na obszarze Polesia Wołyńskiego oraz
Wyżyny Lubelskiej. Z trzech stron – południowej, zachod-

niej i północnej otacza miasto Chełm. Hydrograficznie gmina
należy do dorzecza Bugu, do którego wpadają główne rzeki
regionu: Uherka (z dopływami Garką i Janówką) oraz Udal.
Gmina Chełm obejmuje 43 miejscowości (40 sołectw), Zajmując powierzchnię 22 180 ha należy do największych gmin
Lubelszczyzny. Bezpośrednie sąsiedztwo z gminą tworzą
miasto Chełm i gminy: Dorohusk, Kamień, Leśniowice, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Ruda-Huta, Sawin, Siedliszcze,
Siennica Różana, Wierzbica. Klimatycznie gmina leży na pograniczu strefy umiarkowanej i kontynentalnej. Znajduje się
w najbardziej nasłonecznionym obszarze Polski.

Zalew Żółtańce fot. P. Bakun

Tereny gminy posiadają bogatą przeszłość, w znacznej
mierze związaną z głównym ośrodkiem regionu – miastem
Chełm. Region zamieszkiwała różnorodna ludność, złożona z Polaków, Ukraińców, Żydów i Niemców.
ZABYTKI
Zespół pałacowo - parkowy w Srebrzyszczu, to
XVIII w. budowla murowana na planie wydłużonego prostokąta, dwukondygnacyjna w części środkowej (na skrzydłach parterowa). Najciekawsze pomieszczenia znajdowały
się w części centralnej. Na parterze był to wielki kwadratowy salon (od ogrodu), otoczony dwoma małymi salonikami. Na piętrze całość trójosiowej części środkowej zajmowała wielka podłużna sala balowo - teatralna, o wysokości
półtorej kondygnacji. Z wyposażenia zwracały uwagę osiemnastowieczne, późnobarokowe kominki.
Wieża w Stołpiu, kamienna z XII w. usytuowana na
niewielkim grodzisku uznawana jest za jeden z najciekawszych zabytków Lubelszczyzny. Wieża o wysokości ok.
17 m, została zbudowana na planie prostokąta, wnętrze
jest o kształcie cylindrycznym, przechodzącym na ostatniej

Kościół w Podgórzu fot.P. Kargul

kondygnacji w ośmiobok. Pod wieżą znajdują się źródła wody
podobno leczniczej. Z tym miejscem są związane liczne legendy.

Kościół parafialny pw. Chrystusa Pana Zbawiciela
w Podgórzu, wymieniany w źródłach historycznych od
1440 r., prezbiterium kościoła pochodzi z XIII w. i stanowiło
pierwotnie odrębną świątynię. Po unii brzeskiej powstała
parafia unicka, zarządzana od 1640 r. przez chełmskich bazylianów. Po kasacie unii w 1875 r. świątynia została gruntownie przebudowana. Obok świątyni znajduje się murowana dzwonnica wybudowana w latach 1909-1913 w stylu
bizantyjsko-ruskim wg projektu architekta eparchialnego
Aleksandra Puringa. Parafię rzymskokatolicką erygowano
w 1924 r.
Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych w Nowych Depułtyczach, należący do najciekawszych obiektów architektury drewnianej na terenie gminy, świątynia
powstała jako cerkiew greckokatolicka pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego (później św. Mikołaja), ufundowana w latach 1770-1790 przez sufragana kijowskiego Franciszka
Olędzkiego; w 1875 r. została przejęta przez wyznawców
prawosławia (w 1905 r. obok wybudowano murowaną cerkiew prawosławną, zburzoną w 1938 r.). Funkcję świątyni
katolickiej pełni od 1916 r.
Dawne zabudowania podworskie w Uhrze z XVIII w.
– młyn, obecnie galeria, agroturystyka.

Wieża w Stołpiu fot. R. Mielniczuk

Kościół w Nowych Depułtyczach fot. P. Kargul
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Pomnik Powstańców Styczniowych w Nowych Depułtyczach
fot. P. Kargul

Zespół pałacowo-parkowy w Srebrzyszczu fot. R. Mielniczuk

Rezerwat Bagno Serebryskie fot. P. Bakun

REZERWATY I ZBIORNIKI
Rezerwat Bagno Serebryskie jest to obiekt torfowiskowy o pow. 376,62 ha. Rezerwat położony jest pomiędzy
wsiami Gotówka Niemiecka, Koza Gotówka, Nowiny i Leśniczówka. Na torfowisku wyznaczono ścieżkę dydaktyczną,

wona. Przebieg: Las Borek Nadleśnictwo Chełm - Rezerwat przyrody Wolwinów Pokrówka - Żółtańce - rezerwat
przyrody „Torfowisko Sobowice” - Rudka - Zawadówka Chełm.
Szlak Chełmskich Torfowisk Węglanowych dł. około
52 km; niebieskim. Prowadzi z Dorohuska do Chełma. Na
szlaku znajdują się unikalne chełmskie torfowiska węglanowe obejmujące rezerwaty: „Roskosz”, „Brzeźno” – Ośrodek
Dydaktyczno - Muzealny Lubelskich Parków Krajobrazowych – Oddział Terenowy w Chełmie i „Bagna Serebryskie”,
należące do Chełmskiego Parku Krajobrazowego, z bardzo
cenną florą i fauną. W ostoi tej stwierdzono bytowanie 142
gatunków ptaków, z których ponad 110 wyprowadza tutaj
lęgi. Jest to jedno z najważniejszych w Europie stanowisk
rozrodu wodniczki, a także ważne lęgowisko błotniaka łąkowego i dubelta.
Ścieżka Przyrodnicza „Stańków” dł. ok. 6 km lub
2 km, w południowo-wschodniej części Chełmskiego Parku Krajobrazowego, umożliwia poznanie ekosystemów:
wodnego i leśnego oraz zasad prowadzenia gospodarki
leśnej. Trasa ścieżki zaczyna się przy zbiorniku Stańków,
biegnie obok zabytkowych leśniczówek i chałup oraz dawnej wyłuszczarni nasion poprzez lasy Nadleśnictwa Chełm
do miejscowości Nowiny. Tutaj zaczyna się kolejna ścieżka
przyrodnicza „Bagno Serebryskie”.
Poleski Szlak Konny. Pierwszy na Lubelszczyźnie i jeden z najdłuższych w Polsce. Oznakowany pomarańczowym kołem, prowadzi przez Polesie Lubelskie i Wołyńskie
(12 gmin powiatu chełmskiego i włodawskiego), nadaje się również do uprawiania turystyki rowerowej
i pieszej. Szlak przebiega przez tereny o urozmaiconej
rzeźbie z licznymi jeziorami, dużymi kompleksami leśnymi
i pozwala poznać najciekawsze zakątki Poleskiego Parku
Narodowego, Chełmskiego, Sobiborskiego i Poleskiego
Parku Krajobrazowego oraz liczne rezerwaty przyrody.
Fragment szlaku biegnie również wzdłuż rzeki Bug. Na trasie szlaku możemy również poznać liczne zabytki architektury i pomniki przyrody, odbyć naukę jazdy konnej, krótkie
przejażdżki oraz rajdy konne.

która zlokalizowana jest w północno-zachodniej części rezerwatu. Dominującym zbiorowiskiem roślinnym rezerwatu, pokrywającym centralne partie torfowiska (ok. 60% pow.), jest
zespół kłoci wiechowatej. Tworzy on zwarte łany.

Rezerwat Stawska Góra, obiekt o pow. 4 ha, położony na bocznej wierzchowinie (określanej mianem Czubatki)
kulminacji kredowego wzniesienia, zaliczanego do Pagórów Chełmskich. Szczytowa część wzniesienia, dochodząca
do wysokości 238,7 m n.p.m., nosi nazwę Łysa Góra. Rezerwat określany jest jako florystyczno - stepowy o charakterze ochrony ścisłej.
Rezerwat Torfowisko Sobowice, zajmuje powierzchnię 95 ha. Ochroną objęto część torfowiska. Usytuowany
jest w obniżeniu pomiędzy dwoma pagórami.
Zalew Żółtańce, położony jest po prawej stronie rzeki
Uherki na gruntach wsi: Żółtańce, Weremowice i częściowo
Pokrówki. Ogólna powierzchnia wynosi ok. 103 ha w tym
wody zajmują około 56 ha., podzielony na dwie kwatery:
dużą o pow. 47 ha i staw rybny o pow. 9 ha. Posiada on
rekreacyjne zagospodarowanie części wschodniej – plaża,
kąpielisko strzeżone, pomosty, miejsca parkingowe, boiska, plac zabaw, siłownia, wake park.
Zalew Stańków, łowisko, głębokości do 4 m, a dno
jest muliste. Jest regularnie zarybiany karpiami, płociami,
karasiami, jaziem, linem, koniem i szczupakiem, nielicznie
amurem.
Zalew Staw pow. 15 ha, cieszący się dużym zainteresowaniem wędkarzy, dno jest płaskie lekko opadające ku
środkowi łowiska, głębokość to około 2,5-3 m, brzegi nie
są wysokie i jest łatwy dostęp do tafli wody. Od strony kąpieliska jest duży parking. Przy brzegu postawiono dwa
mola, liczne ławki, również z zadaszeniem, plac zabaw.
SZLAKI, TRASY, ŚCIEŻKI
Szlak Rowerowy „Gmina Chełm – wpisane w krajobraz, wpisane w historię”, niebieski, 75 km, szlak wiedzie przez najciekawsze miejsca gminy związane z historią,
przyrodą oraz szeroko pojętą rekreacją i wypoczynkiem.
Ścieżka Rowerowa „Południowe Barwy Krajobrazu
Gminy Chełm”. Przebiega wzdłuż rzeki Uherki poprzez
miejscowości: Pokrówka, Żółtańce i Żółtańce - Kolonia, ma
charakter widokowo - rekreacyjny, dł. ponad 3 km.
Ścieżka Rowerowa „Pagóry Janowskie” dł. ok. 8 km;
początek od granicy Chełma, następnie wzdłuż drogi
krajowej Nr 12 aż do Zajazdu „Trzy Dęby” (wybrukowana
kostką); następnie przechodzi w szlak rowerowy biegnący przez malowniczy las do Janowa, potem drogą pod lasem do Podgórza, dalej ścieżka biegnie do Stołpia pod XII
wieczną wieżę.
Trasa Rowerowa „Południowe Panoramy Chełma” dł. 30,8 km; żółta. Przebieg: Chełm - Strupin Duży Depułtycze Królewskie -Nowe Depułtycze - Zagroda - Uher
- Weremowice - Żółtańce -Zawadówka - Chełm. Ścieżka
prowadzi przez malownicze tereny Pagórów Chełmskich.
Trasa Rowerowa „Uroki Sobowickie” dł. 18 km; czer-

Rezerwat Stawska Góra fot. P. Bakun
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MIASTO CHEŁM
Urząd Miasta Chełm ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm, tel. 82 565 20 70,
info@umchelm.pl, www.chelm.pl

Góra Chełmska

CHEŁMSKIE PODZIEMIA KREDOWE
Czy byłeś kiedyś w miejscu, w którym przez cały rok
panuje stała temperatura +9 stopni, oraz wilgotność sięgająca 70-80%?
Czy widziałeś kiedyś ducha niedźwiedzia ocierającego się
dniami i nocami o kredowe ściany podziemnego labiryntu
krętych korytarzy i mrocznych tuneli? Nie? Koniecznie zatem musisz odwiedzić ten nie do końca legalnie wyżłobiony system tuneli, zlokalizowany bezpośrednio pod centrum
miasta – Chełmskie Podziemia Kredowe. Podczas około 45
minutowej wizyty w Królestwie Ducha Bielucha będziesz
miał okazję obejrzeć unikatowew skali Europy podziemia
wykute w kredzie, której złoża mają 800 metrów. Prawdopodobnie swoim początkiem sięgają one okresu średniowiecza, kiedy przedsiębiorczy Chełmianie wydobywając
kredę spod swoich posiadłości, sprzedawali ją czerpiąc z
tego niemałe zyski.

Podziemia Kredowe

GÓRA CHEŁMSKA
A czy wiesz, gdzie znajduje się kolebka Chełma? Jeśli
nie, spróbuj znaleźć najwyższy punkt miasta – to tak zwana Górka Chełmska, która dała początek i nazwę naszemu
miastu (Chełm w starosłowiańskim oznacza wzgórze). Góra
Chełmska to dzisiaj zespół zabytków z najważniejszą barokową bazyliką, wybudowaną wg projektu włoskiego architekta – Pawła Fontany i otaczającymi ją budynkami klasztornymi, pałacem biskupów unickich czy organistówką. Za
bazyliką znajduje się najstarszy zabytek Chełma – Brama
Uściługska z 1616 r., a pod świątynią znajdują się krypty od
niedawna udostępnione do zwiedzania. Przy wejściu na
Górkę zwróć uwagę na 40 - metrową dzwonnicę, która jest
doskonałym punktem widokowym, skąd można podziwiać
rozległą panoramę Chełma. Najwyższa część kompleksu
to Wysoka Górka kryjąca w sobie ruiny średniowiecznego zamku Księcia Daniela Romanowicza, koronowanego
w 1253 r. na króla Rusi. Siedziba Romanowicza okazała się
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być oryginalnie zaprojektowaną, monumentalną twierdzą
łączącą w sobie wpływy wschodu i zachodu. Archeolodzy
odnaleźli tam mury wieży obronnej oraz zarysy co najmniej
6 innych budowli, w tym także świątyń. Obecnie można zobaczyć fragment odkrytych już murów oraz tablicę ze zdjęciami, na których widać rozmach tej nietypowej budowli.
KOŚCIÓŁ PW. ROZESŁANIA
ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW
A czy wiesz, co jest najcenniejszym zabytkiem Chełma?
Jest to późnobarokowy kościół pw. Rozesłania Świętych
Apostołów wybudowany w latach 1753 – 1763, zaliczany
do zabytków najwyższej klasy. Jest nie tylko najcenniejszym obiektem zabytkowym Chełma, lecz jedną z najpiękniejszych tego typu budowli w Polsce. Zbudowany jest według projektu Pawła Fontany i uznawany za jedno z jego
najwybitniejszych dzieł. Na szczególną uwagę zasługuje
rokokowe wnętrze świątyni z bogatymi polichromiami wykonanymi przez Józefa Meyera oraz rzeźbami i elementami
wystroju dłuta lwowskiego rzeźbiarza Michała Filewicza.
Do kościoła przylegają budynki dawnego kolegium pijarów z siedzibą Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza i niezwykłej Galerii 72, która słynie ze swoich bogatych zbiorów i wystaw sztuki współczesnej.
Osiedle „Dyrekcja”
Chełm to nie tylko miasto baroku i świątyń. Zapraszamy na spacer po niezwykłym międzywojennym osiedlu
„Dyrekcja” znajdującym się we wschodniej części miasta.
Powstało ono w związku z planami przeniesienia do Chełma siedziby Radomskiej Dyrekcji Dyrekcji PKP i była to
inwestycja porównywalna z budową Gdyni. Nowe osiedle
miało przypominać swym kształtem orła, którego sercem
miał być monumentalny, pięciokondygnacyjny Gmach.
Rozpoczętą w 1928 roku z wielkim rozmachem budowę
przerwał kryzys gospodarczy, a następnie wybuch II wojny

Kościół pw. Rozesłania Świętych Apostołów

Plac Łuczkowskiego

Cerkiew pw. Św. Jana Teologa

światowej. „Dyrekcja” w swym dzisiejszym kształcie uznana
jest za jeden z najciekawszych pomysłów urbanistycznych
okresu międzywojennego.
CHEŁMSKI PARK WODNY
Jeżeli jesteś zmęczony wędrówkami po Chełmie, zapraszamy Cię do Chełmskiego Parku Wodnego. Jeden z największych i najnowocześniejszych obiektów tego typu oferuje takie atrakcje jak baseny, strefę relaksu gdzie znajdują
się bicze wodne, jacuzzi, rwąca rzeka, a dla najmłodszych
tor przeszkód i specjalnie dostosowany basen. Miłośników
SPA zapraszamy na seanse w saunarium czy w tężniach solankowych. Poszukujących adrenaliny zachęcamy do skorzystania ze zjeżdżalni. Jeśli lubisz aktywny wypoczynek,
możesz tu zagrać w kręgle lub squasha.

Osiedle „Dyrekcja”

CO JESZCZE?
Chełm to miasto z bogatą historią... to nie tylko Górka i podziemia. Przed wojną było to miasto zamieszkiwane w równej części przez Polaków, Żydów i Rusinów. Do
dzisiaj pozostały ślady wielokulturowości miasta. Jeżeli lubisz takie smaczki architektoniczno – historyczne, odwiedź
koniecznie cerkiew prawosławną pw. Św. Jana Teologa
i Ewangelisty, budynek po dawnej synagodze czy dawną
cerkiew unicką pw. Św. Mikołaja. Jeśli wolisz zabytki niesakralne, możesz obejrzeć budynek pałacu Kretzchmarów czy zabytkową zabudowę starego miasta z centralnie
umieszczoną miejską studnią. Lubisz muzea? Zwiedzisz
u nas ciekawe wystawy z dziedziny historii, archeologii, etnografii czy przyrody.
Chełm to jeszcze dużo, dużo więcej....
Galeria 72 - sztuka współczesna

Chełmski Ośrodek Informacji Turystycznej
https://itchelm.pl/
Chełmski Dom Kultury
http://www.chdk.chelm.pl/
Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza
http://www.muzeum.chelm.pl/
Chełmska Biblioteka Publiczna
http://www.chbp.chelm.pl/
Chełmskie Podziemia Kredowe
https://podziemiakredowe.com.pl/
Chełmski Park Wodny
https://parkwodnychelm.pl/
Chełmski Park Wodny

Fot. Urząd Miasta Chełm
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GMINA DOROHUSK
Urząd Gminy Dorohusk ul. Niepodległości 50, 22-175 Dorohusk, tel. 82 566 10 89
sekretariat@dorohusk.com.pl, www.dorohusk.com.pl

PAŁAC SUCHODOLSKICH W DOROHUSKU

Pałac został wybudowany ok. 1750 r. przez dziedzica
Dorohuska - Michała Maurycego Suchodolskiego na wysokiej skarpie nadbużańskiej. W sąsiedztwie znajdują się
pozostałości XVIII-wiecznego parku z barokową rzeźbą
św. Barbary z 1806 r. W Pałacu Suchodolskich siedzibę
mają Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny Ośrodek
Kultury i Turystyki. W Pałacu mieści się również „Izba zbiorów regionalnych”, w której zgromadzono ponad 300 eksponatów.

Izba zbiorów regionalnych fot. B. Nowosad-Wawryniuk

Pałac Suchodolskich w Dorohusku, fot. GOKiT Dorohusk

ALEJA GRABOWA W ŚWIERŻACH

szerokości. Od strony zachodniej znajduje się prostokątna
kruchta, nad którą jest umieszczona wieża wybudowana
na planie kwadratu z dwiema bocznymi lokalnymi ścianami. Prezbiterium jest zamknięte trójbocznie, otoczone
jest obejściem, w którym znajdują się zakrystie. Wnętrze
nakryte jest sklepieniami gwiaździstymi i podzielone jest
filarami [9] przyściennymi i lizenami. Wyposażenie świątyni
reprezentuje jednolity styl neogotycki i zostało wykonane
w technice snycerskiej. W bocznym ołtarzu jest umieszczony obraz Najświętszej Maryi Panny wykonany w końcu
XVI w.

Aleja znajduje się w pozostałościach zespołu parkowo-pałacowy w Świerżach. Tworzy ją piękny zielony tunel
obsadzony grabami, które łączą się nad głowami spacerujących.

ZALEW HUSYNNE

Zalew powstał w latach 60-tych XX wieku, przez zalanie nieużytków w okolicy wsi Husynne. Jego powierzchnia
wynosi 112 ha, a maksymalna głębokość to 3 m. To bardzo
czyste kąpielisko w okresie letnim przyciąga wielu plażowiczów oraz wędkarzy.
KOŚCIÓŁ ŚW. JANA NEPOMUCENA
Kościół z 1909 r., znajduje się w Dorohusku jest to budowla murowana, halowa, składająca się z trzech naw,
wzniesiona w stylu neogotyckim, nawy są jednakowej

Kościół Św. Jana Nepomucena, fot. B. Nowosad-Wawryniuk

Aleja grabowa w Świerżach, fot. K. Kornijczuk
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Rzeka Bug, fot. www. kajakiempobugu.pl

Park przy Pałacu Suchodolskich, fot. B. Nowosad-Wawryniuk

RZEKA BUG
Bug to typowa rzeka nizinna – prawie wcale nie
uregulowana. Wije się po swojemu wśród łąk, podmywa skarpy, wylewa co wiosnę. Okolice Bugu wyróżniają się znacznym zróżnicowaniem siedlisk i występujących w nich gatunków fauny i flory.

Ośrodek Edukacyjno - Muzealny w Brzeźnie, fot. P. Łapiński

OŚRODEK EDUKACYJNO - MUZEALNY
W BRZEŹNIE

W miejscowości Brzeźno położonej pomiędzy rezerwatami torfowiskowymi „Brzeźno” i „Roskosz” a podmokłym Lasem Żalińskim znajduje się Ośrodek Edukacyjno
- Muzealny Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. Ośrodek powstał w 1997 r., a od czerwca 2015 r.
działa jako odrębna jednostka Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie i jest czynny cały rok.
Na terenie Ośrodka znajduje się infrastruktura służąca
przyjezdnym turystom indywidualnym i grupom szkolnym.
W samym budynku Ośrodka znajduje się stała wystawa
eksponatów muzealnych m.in. puchacza, orlika krzykliwego, bielika, bociana czarnego, bąka, wydry i bobra. Ośrodek Edukacyjno - Muzealny w Brzeźnie jest miejscem węzłowym okolicznej sieci turystycznej. Na teren rezerwatu
„Brzeźno” prowadzi ścieżka dydaktyczna „Motylowe łąki”.
Przez Ośrodek przebiega również niebieski szlak pieszy
PTTK „Szlak Bagien i Moczarów” oraz pomarańczowy szlak
rowerowy „Malowniczy Wschód”.

SZLAKI ROWEROWE
Malowniczy Wschód

(szlak

pomarańczowy).

Rzeka Bug, fot. R. Borkowska-Stopa

PRZEJŚCIE GRANICZNE W DOROHUSKU
W gminie funkcjonuje jedno z większych w kraju
i ciągle rozbudowywane, przejście graniczne drogowe
oraz kolejowe położone w miejscowości Berdyszcze.
Przez przejście przebiega najkrótsza linia kolejowa łącząca Warszawę z Kijowem.

Zalew Husynne, fot. GOKiT w Dorohusku
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GMINA DUBIENKA
Urząd Gminy Dubienka ul. 3 Maja 6, 22-145 Dubienka, tel. 82 566 80 02
gmina@dubienka.eurzad.eu, www.dubienka.eurzad.eu
ATRAKCJE I WALORY TURYSTYCZNE
Zainteresowanie wypoczynkiem w naszej gminie przez
gości z całego kraju ciągle wzrasta. Coraz szybsze tempo
życia w miastach sprawia, że ludzie zaczynają szukać miejsc
spokojnych z czystym powietrzem i wodą oraz nieskażoną
naturalną przyrodą – w gminie Dubienka to wszystko
można znaleźć. Zapóźnienia w rozwoju przemysłu w rejonie
nadbużańskim, niegdyś bardzo krytykowane, obecnie stają
się naszym atutem. Właśnie walory przyrodnicze sprawiły,
że całą południową część gminy zajmuje Strzelecki Park
Krajobrazowy o powierzchni 12026 ha na terenie gminy
Dubienka. Park charakteryzuje się ubogą rzeźbą terenu.
Dominują obszary płaskie. Najbardziej czytelną formą
rzeźby jest rozległa dolina rzeki Bug. Rzeka ma charakter
naturalny z licznymi zakolami. Strzelecki Park Krajobrazowy jest typowym parkiem leśnym. Lasy stanowią 64 % jego
powierzchni. Tworzą one jeden duży kompleks podzielony jedynie malowniczymi łąkami nad rzeką Ubrodownicą i Wełnianką. Większość lasów w Parku to lasy liściaste
i mieszane. Dominuje dąb, brzoza, sosna, olsza, osika, jesion, lipa, grab i modrzew. Park charakteryzuje się dużym
bogactwem florystycznym i faunistycznym.
W okolicy wsi Siedliszcze położony jest rezerwat przyrodniczy “SIEDLISZCZE” w którym miedzy innymi gniazduje orlik krzykliwy i wiele innych ptaków drapieżnych oraz
znajduje się pomnik przyrody jesion wyniosły. Strzelecki
Park Krajobrazowy i jego okolice są istotnym ośrodkiem
turystyczno – rekreacyjnym. Miejscowości o największym
znaczeniu turystycznym to położone nad starym korytem
Bugu Starosiele, a także Dubienka i Skryhiczyn. Amatorom
turystyki kwalifikowanej – pieszej i rowerowej warto polecić ścieżki spacerowe i szlaki turystyczne.
ŚCIEŻKA SPACEROWA DOLINA BUGU
Została opracowana w oparciu o stanowiący punkt
wyjścia Ośrodek Wypoczynkowy w Starosielu. Opisywane
tereny leżą bezpośrednio w sąsiedztwie Strzeleckiego
Parku Krajobrazowego. Długość ścieżki wynosi ok. 6 km.
Początkowy fragment ścieżki biegnie w kierunku wschodnim na odcinku 1 km. Drogami wśród pól uprawnych i łąk
w kierunku jeziora Deusze. Wchodząc na łąki doliny Bugu
przekraczamy rów odpływowy ze starorzecza w Starosielu.
Drogą wśród łąk zachodzimy do zakola Bugu, jest to jedna
z niewielu dużych, nieuregulowanych rzek, o naturalnym,
silnie meandrującym korycie. Brzeg rzeki jest wyniesiony
do 5 metrów nad poziom wody. Na całej długości ścieżki
występują nadrzeczne łęgi z nadrzecznym drzewostanem.
Pierwotny charakter tych miejsc potęgują tarasujące bieg
rzeki zwalone pnie potężnych drzew. Idąc na południe mi-

Rzeka Bug
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Rzeka Bug

jamy rozległe turzycowiska, projektowane jako użytek ekologiczny ze względu na występujące rzadkie gatunki ptaków. Zbiorowiska tyrzycowe i szuwarowe pokrywają dna
wypłyconych starorzeczy. Spośród rozległego starorzecza
koło Starosiela na szczególną uwagę zasługują piękne zespoły lilii wodnych. Duże powierzchnie wody starorzecza
zajmuje, będący pod ochroną grążel wodny. Tereny wokół
ścieżki są miejscem gniazdowania wielu ptaków : łabędzi
niemych, łyski, błotniaki stawowe i inne.. Ścieżka spacerowa “Doliny Bugu” prowadzi przez tereny o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Przetrwanie tutaj
wielu bardzo rzadkich gatunków roślin i zwierząt wiąże się
z zachowanymi fragmentami naturalnych zbiorowisk torfowiskowych oraz ekstensywną gospodarką rolną.
ŚCIEŻKA SPACEROWA STARORZECZE
Punktem wyjścia na ścieżkę jest Ośrodek Wypoczynkowy
w Starosielu. Tereny przez które prowadzi ścieżka cechują
się niezniszczonymi lasami, łąkami z naturalną roślinnością
i torfowiskami. W początkowym odcinku trasa biegnie
wzdłuż starorzecza. Niezwykle urozmaicony jest tutaj
świat zwierząt. Wielką osobliwością faunistyczną jest żółw
błotny. W nadbrzeżnych zaroślach bardzo często pojawia
się wydra i bóbr. Dalej ścieżka przebiega przez bór mieszany
o bardzo zróżnicowanym drzewostanie, z występującą
w dużych ilościach konwalią majową. Na leśnym odcinku
trasy można spotkać ptaki : kosy, drozdy, kowaliki, zięby,
myszołowy, trzmielojady, krogulce i wiele innych.
WODY POWIERZCHNIOWE
Pod względem hydrograficznym teren gminy Dubienka
położony jest w dorzeczu Bugu, który stanowi jej wschodnią granicę na długości około 24 km. Rzeka charakteryzuje
się deszczowym ustrojem zasilania, z podwójnym maksimum stanu i przepływu wody. Najwyższe stany wody
na Bugu notuje się w listopadzie i od końca kwietnia do
czerwca, niskie stany – w okresie wrzesień – październik.
W okresie wysokich stanów wody występują z brzegów zalewając dno doliny oraz nisko położone tereny przyległe.
Bug jest jedną z największych rzek nizinnych przepływających przez terytorium Polski, która zachowała charakter
nie poddanej regulacji, dzikiej, silnie zmeandrowanej rzeki.
Płynie doliną pokrytą łąkami o różnym stopniu wilgotności, które są użytkowane ekstensywnie, co sprzyja licznemu występowaniu zbiorowisk roślinnych i zwierzęcych.
Głównym dopływem Bugu jest rzeka Wełnianka, przepływająca na odcinku około 14 km przez teren gminy. Poza
nią przepływa tu wiele drobnych cieków o charakterze
uregulowanych kanałów. Występują one w rozległych obniżeniach i drobnych zagłębieniach łącząc je ze sobą poprzez liczne przekopy. Mają one znaczenie dla regulacji

lokalnych stosunków wodnych. Rzeka Wełnianka stanowi
dość istotny lokalny korytarz ekologiczny o charakterze
łąkowo – wodnym, umożliwiając łączność z rzeką Bug.
Na terenie gminy występują starorzecza, z których największe znaczenie posiada starorzecze w Starosielu, Ponadto występuje niewielkie jezioro Deusze, o powierzchni
2,65 ha.
W ramach “Programu budowy zbiorników retencyjnych” powstał zbiornik wodny w miejscowości Dubienka.
Zlokalizowany on został w zabagnionym obniżeniu terenowym znajdującym się bezpośrednio przy korycie rzeki
Wełnianki, z której pobierana jest woda dla potrzeb zbiornika. Powierzchnia zbiornika wynosi 4,7 ha, w tym zwierciadła wody – 4,25 ha, pojemność całkowita 70,1 m3, średnia głębokość – 1,65 m. Zbiornik wykorzystywany jest do
magazynowania wody i równocześnie do podnoszenia poziomu wód gruntowych na terenie przyległym, do celów
rybackich, użytkowany jest także rekreacyjnie.

Cerkiew w Dubience

Jezioro Łukowo

KOPIEC TADEUSZA KOŚCIUSZKI
W miejscowości Uchańka w Gminie Dubienka znajduje
się Kopiec Tadeusza Kościuszki upamiętniający bitwę która
odbyła się 18 lipca 1792 r. pomiędzy wojskami koronnymi, a wojskami rosyjskimi, w obronie Konstytucji 3 maja i
narodowej suwerenności. Bitwa ta obfitowała w wiele dramatycznych chwil, ze względu na znaczną przewagę rosyjską. Po wyczerpaniu wszelkich środków oporu, Kościuszko późnym wieczorem zarządził odwrót, tracąc wcześniej
około 900 żołnierzy. Już w 1861 r. w miejscu dowodzenia

Jezioro Deusze

Kościół parafialny w Dubience

T. Kościuszki w bitwie pod Dubienką usypano kopiec upamiętniający to historyczne wydarzenie. Kopiec znajduje się
na błoniach wsi Uchańka. Kopiec odbudowywano w 1905
i 1918 r. Całkowitemu zniszczeniu uległ w 1939 r. Po drugiej
wojnie światowej rozpoczęto prace nad odbudową kopca
i 24 lipca 1966 r. nastąpiło odsłonięcie pomnika wieńczącego wierzchołek kopca. „Pod miasteczkiem, pod Dubienką Wszedł Kościuszko nam Jutrzenką”.

Kopiec Kościuszki w Uchańce
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GMINA HORODŁO
Urząd Gminy Horodło ul. Jurydyka 1, 22 - 523 Horodło, tel. 84 65 15 447
ug@horodlo.pl, www.horodlo.pl

WALORY TURYSTYCZNE
O atrakcyjności gminy decydują skarby przyrody i dobra kultury świadczące o bogatej przeszłości tych terenów.
W granicach Gminy Horodło znajduje się prawie połowa obszaru, utworzonego w 1983 r. Strzeleckiego Parku
Krajobrazowego. Na południe od Horodła znajduje się
Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu, utworzony w 1997 r. Szczególnym miejscem jest Kacapka - użytek ekologiczny w okolicach Zosina, z polodowcowym,
dwudennym, naturalnym jeziorem śródpolnym, będącym
siedliskiem licznych ptaków chronionych, oraz miejscem,
w którym można spotkać wiele zwierząt i ciekawą roślinność stepową.
Walory agroturystyczne tym regionom nadaje zróżnicowana rzeźba terenu Grzędy Horodelskiej. Dodatkowym
atutem jest rzeka Bug, która zachowała naturalne koryto
z meandrami i starorzeczami, trasy zalewowe porośnięte są bujnymi łąkami. Unikalna roślinność ze zbiorowisk
stepowych i tundrowych, czyste powietrze i ponad 100
gniazd bocianich na terenie gminy świadczą o czystości
ekologicznej tego obszaru.
Gmina Horodło to teren atrakcyjny szczególnie dla
turystów poszukujących wypoczynku w ciszy i kontakcie
z przyrodą. Atutem regionu jest: rolniczy charakter miejscowości, mała gęstość zaludnienia, brak skażenia środowiska, dużo obszarów leśnych, mało zmieniony krajobraz
i zabytki kultury.
W Horodle zachował się układ urbanistyczny dawnego
miasteczka z czworobocznym rynkiem i ulicami wychodzącymi z jego naroży. W parku po środku rynku, w miejscu gdzie kiedyś był ratusz stoją dwa posągi lwów, które
prawdopodobnie pochodzą z wyposażenia horodelskiego
zamku, a które przed 1939 r. stały obok dworu w Wieniawce.

Kosciół pw. Św. Jacka i MB Różańcowej
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Kopiec Unii Horodelskiej

Kościół parafialny znajduje się w południowo wschodnim narożu rynku. Jest to podominikańska
świątynia pw. Św. Jacka i MB Różańcowej, zbudowana
w latach 1739-58 z fundacji starosty horodelskiego
Ambrożego Strutyńskiego. W 1411 r. z inicjatywy księżnej
Aleksandry żony Ziemowita, a siostry Jagiełły, sprowadzono
do Horodła dominikanów, dla których w 1425 r. zbudowano
drewniany kościół i klasztor. Obie budowle spłonęły
w 1500 r., podpalone przez Tatarów. Odbudowane zostały
w 1648 r., po czym kolejny raz spalone tym razem przez
Kozaków, przed 1714 r. zostały odbudowane ponownie.
W 1783 r. przeniesiono tu parafię z rozebranego wówczas
kościoła, położonego niedaleko brzegów Bugu, który
pochodził z 1744 r. Już jako parafialny, kościół spłonął
w 1852 r. W dwa lata później został odnowiony. Podczas
I wojny światowej został uszkodzony, odremontowany
powtórnie w 1921 r. W 1783 r. władze austriackie skasowały
zakon dominikanów, a zabudowania klasztorne rozebrano
w 1845 r. Kościół parafialny zbudowany jest w stylu
późnobarokowym, jest jednonawowy z prezbiterium
zwróconym na południe. Obok kościoła znajduje się
drewniana czworoboczna dzwonnica z 1860 r. oraz
Kapliczka Matki Boskiej z końca XIX w. Przy kościele
znajduje się również klasycystyczna plebania wzniesiona
po roku 1845, z wykorzystaniem części murów dawnego
klasztoru rozebranego w 1845 r. Budynek jest murowany
parterowy z ryzalitem od frontu w części wschodniej oraz
dwukolumnowym gankiem.
W południowo - zachodnim narożu znajduje się dawna cerkiew prawosławna p.w. św. Mikołaja, drewniana, wzniesiona w 1932 r. na miejscu poprzedniej, również
drewnianej greckokatolickiej z 1836 r. W świątyni podziwiać można wspaniały rokokowy ikonostas z XVIII w. pochodzący z Maciejowa na Wołyniu, odnowiony i zrekonstruowany w 1998 roku.
W Horodle znajduje się również drewniany kościół polskokatolicki p.w. Zmartwychwstania Pańskiego wzniesiony
w 1933 r. a położony wśród cmentarza. Wyznanie to powstało w USA pod koniec XIX w. wśród polskich emigrantów. Założycielem kościoła był ks. Franciszek Hodur, który
w 1897 r. utworzył w Scranton pierwszą parafię. W Polsce
wyznanie to pojawiło się na początku lat dwudziestych, ma
około 50 tys. wyznawców i ponad 90 parafii.
Około 1 km przed wjazdem do Horodła znajduje się
Kopiec Unii Horodelskiej usypany w 1861 r. w 448 rocznicę podpisania unii polsko - litewskiej, odnowiony i podniesiony w roku 1924.
Na południowy - wschód od rynku, nad Bugiem,
znajduje się grodzisko z pozostałościami zamku zwane Wałami Jagiellońskimi. Znaleziska archeologiczne

Meandry Bugu

Meandry Bugu

świadczą o istnieniu na tym terenie grodu juz w X - XIII w.
W wieku XIV na miejscu grodu wzniesiono drewniany zamek, który był wielokrotnie niszczony i odbudowywany
w różnych okresach historii. Tu właśnie doszło do podpisania aktu unii horodelskiej. Od 1462 r. zamek był siedzibą
królewskich starostów. Zamek został ostatecznie zniszczony w 1702 r. przez Szwedów.
Około 2 km za Horodłem w stronę Zosina znajduje
się Wieniawka z pozostałościami zespołu dworskiego, z punktem widokowym na dolinę Bugu i parkiem
podworskim modernistycznym z połowy XIX w. do którego prowadzi aleja lipowa z kilkunastoma lipami liczącymi
sobie około 300 lat. Miejscowy majątek wyodrębnił się na
początku XIX w., wcześniej natomiast obszar ten należał do
królewskich dóbr starostwa Horodła. Po rozbiorach dobra
te przejął rząd Austrii a od roku 1799 r. znajdowały się one
w rękach prywatnych właścicieli.
W miejscowości Strzyżów położonej na południe od
Horodła znajduje się późnobarokowy pałac wzniesiony
w latach 1762-86 z woli Ludwiki Honoraty i Stanisława Lubomirskich. Po pożarze został przebudowany przez Ożarowskich w 1836 r. uzyskując pewne elementy klasyczne.
Pałac remontowano również na początku XIX w. i w roku
1964. Pałac położony jest na skarpie opadającej stromo
ku nadbużańskim łąkom. Częściowo zachował on wystrój
wnętrz z plafonami i kominkami. Po obu stronach pałacu stoją oryginalne ośmioboczne pawilony z II połowy
XVIII w., zachodni mieścił kaplicę, wschodni służył jako
lamus. Przed pałacem znajduje się kulisty gazon i rozległy dziedziniec. Po obu stronach stoją parterowe oficyny
z I poł. XIX w. Po wojnie w pałacu mieściła się placówka
Wojsk Ochrony Pogranicza a od początków lat 60-tych po
remoncie należy do Cukrowni Strzyżów. Podczas remontu znikły niektóre elementy starego wystroju, ale w wielu
pomieszczeniach nadal można podziwiać elementy rokokowe stiukowe, jakich - oprócz Łabuniek k. Zamościa - na

Zamojszczyźnie juz dzisiaj nie ma. Pałac jest dwukondygnacyjny, zwrócony frontem na północ. Środkowy ryzalit
frontowy zwieńczony został trójkątnym szczytem, w którym umieszczone zostały kartusze herbowe Starzeńskich
i Skarżyńskich-Lis i Bończa, za ich czasów przebudowano
tą część dworu.
W Strzyżowie warto zobaczyć również dawną drewnianą cerkiew unicką p.w. Narodzenia NMP z 1817 r.,
zamienioną na cerkiew prawosławną po likwidacji unickiej
diecezji chełmskiej w 1875 r. a po roku 1947 przebudowaną
i użytkowaną jako kościół rzymskokatolicki. Obok kościoła
znajduje się drewniana dzwonnica z 1817 r. oraz drewniana
plebania z 1925 r.
W Strzyżowie zobaczyć można również zespół zabudowań cukrowni posiadający wartość zabytkową. Przedsiębiorstwo założone zostało w 1899 r. przez Edwarda Chrzanowskiego z Moroczyna.

Rzeźba lwa w Horodle

Staw w Strzyżowie

Święto Kwitnącej Fasoli
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GMINA KAMIEŃ
Urząd Gminy Kamień ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamień, tel. 82 567 15 51
sekretariat@kamien.gmina.pl, www.kamien.lubelskie.pl
ZESPÓŁ POCERKIEWNY W PŁAWANICACH
Pierwsze wzmianki o świątyni prawosławnej w Pławanicach pojawiają się w źródłach od 1508 r. Pierwotnie istniała tu cerkiew drewniana. W roku 1828 Klemens Grodzicki,
w miejsce drewnianej cerkwi, ufundował cerkiew murowaną. W 1875 roku po likwidacji unickiej diecezji chełmskiej
zamieniona została na cerkiew prawosławną, zaś w kolejnych latach przeszła gruntowny remont. Po II wojnie światowej świątynię przekazano kościołowi rzymskokatolickiemu i nadano jej wezwanie św. Izydora. Obecnie jest ona
filią parafii św. Michała Archanioła w Kamieniu.
Obok kościoła zachowała się drewniana dzwonnica, która została wzniesiona wraz z cerkwią w 1828 roku.
Zniszczona podczas II wojny światowej, poddana renowacji
w 2018 r.
Całość zespołu otaczał istniejący już od XVI wieku
cmentarz. W pierwszej połowie XIX wieku pochówki przeniesiono na cmentarz poza wsią. Około roku 1840 - 1850
zbudowane zostały dwa istniejące do dziś anonimowe
klasycystyczne nagrobki. Z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić można, że są to grobowce właścicieli
dóbr pławanickich i fundatorów cerkwi: Agaty i Klemensa
Grodzickich. W latach 1900 - 1912 wokół cmentarza wykonano z kutego żelaza na murowanym fundamencie nowe
ogrodzenie. Od wschodu do zespołu przylegał ogród z
plebanią (tzw. popówką), która została wzniesiona w 1866
r., a rozebrana około 1970 r. Powierzchnia całego obiektu
wynosi 0,13 ha.

Kościół parafialny pw. Św. Michała Archanioła w Kamieniu

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W KAMIENIU
Kościół p.w. Św. Michała Archanioła powstał w 1881 r.
z inicjatywy ewangelików. Ten murowany budynek Kościół
Katolicki nabył od protestantów po II wojnie światowej.
Wyremontowano go i w 1947 r. poświęcono.
Świątynia o charakterze neogotyckim jest trzynawowa,
przy prezbiterium znajduje się zakrystia. Szczególne
miejsce zajmuje drewniany ołtarz główny, który został
przywieziony przez repatriantów z ZSRR po 1944 r.
W tymże ołtarzu znajdują się obrazy Matki Boskiej i św.
Michała Archanioła. W 1949 r. zostały wykonane przez
miejscowego stolarza drewniane ołtarze boczne. Po
stronie prawej znajduje się ołtarz Przemienienia Pańskiego,
zaś po lewej - św. Antoniego Padewskiego oraz ołtarzyk
z obrazem św. Teresy. Posadzka wykonana została w 1971 r.
z płytek marmurowych. Ławki pochodzą jeszcze z okresu,
kiedy kościół należał do wyznania ewangelickiego. Obok
kościoła wybudowano w 1973 r. żelazną dzwonnicę
z 3 dzwonami.

Zespół Pocerkiewny w Pławanicach

Wiatrak w Natalinie

Dzwonnica w Pławanicach
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WIATRAK KOŹLAK W NATALINIE
Wiatrak koźlak wybudowany w 1934 roku przez Jakuba
Kwietniewskiego przy pomocy dwóch niewykwalifikowanych pracowników we wsi Suchawa (gmina Wyryki powiat
włodawski). Czynny był w latach 1934 - 1962. W latach 70
- tych został wykupiony przez Muzeum Chełmskie i przeniesiony do Natalina.
ZBIORNIK „NATALIN”
Atrakcję turystyczną gminy Kamień stanowi również
zbiornik małej retencji w miejscowości Natalin o pojemności 139,1 tys. m3 i średniej głębokości 1,51 m. W miesiącach
letnich zbiornik cieszy się dużym powodzeniem wśród

różnorodności biologicznej poprzez ochronę dzikiej fauny
i flory oraz siedlisk przyrodniczych. Na terenie Gminy znajduje się również 98-hektarowy specjalny obszar ochrony
siedlisk Kamień. Stanowi on jedno z trzech w Polsce stanowisk motyla strzępotka, którego lokalną populację oszacowano na ok. 500 osobników. Jest ponadto miejscem występowania trzech innych gatunków motyli wymienionych
w Załączniku II Dyrektywy Rady Europy 92/43/: czerwończyka nieparka, modraszka nausitousa i modraszka teleiusa a także kumaka nizinnego oraz staroduba łąkowego.
REZERWAT „ROSKOSZ”
Szczególnie ważnym obszarem o tym charakterze
jest rezerwat ,,Roskosz”. W granicach gminy zajmuje on
powierzchnię 133,5 ha. Najcenniejsze pod względem florystycznym są fragmenty torfowisk z typowymi dla nich
zbiorowiskami: kłoci wiechowatej, turzycy Buxbauma, turzycy Duvalla i marzycy rudej. Torfowiska te są unikalne
w skali kraju i Europy.

Kurhan w Józefinie

mieszkańców gminy oraz terenów sąsiednich jako miejsce
wykorzystywane do kąpieli. W sezonie kąpielowym zapewniona jest opieka wykwalifikowanych ratowników oraz
prowadzony nadzór nad jakością wody.
KURHAN W JÓZEFINIE
Kurhan prawdopodobnie kultury prapolskiej, pochodzący z okresu wczesnego średniowiecza jest najlepiej
zachowanym obiektem tego typu na terenie gminy. Widoczny już z szosy przebiegającej przez miejscowość, porośnięty jest 70 -100 letnimi sosnami. Średnica obiektu
wynosi około 30 metrów, zaś wysokość sięga 5 m ponad
otaczający grunt. Przez miejscową ludność kurhan ten nazywany jest „Szwedzką Mogiłą”.
PRZYRODA
Znaczna część gminy leży na terenie Chełmskiego
Parku Krajobrazowego i Chełmskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Najbardziej charakterystyczną formacją
roślinną gminy Kamień są torfowiska węglanowe związane
z terenami podmokłymi i bagiennymi.
Północno-wschodnie tereny gminy Kamień zaliczono
do Obszarów Specjalnej Ochrony Natura 2000. Jest to sieć
ekologiczna, której podstawowym celem jest zachowanie

POMNIK PRZYRODY „WOLAWCE”
Na terenie gminy Kamień zlokalizowany jest pomnik
przyrody ,,Wolawce” o powierzchni 8,8 ha. Utworzono go
na terenie Haliczan w celu ochrony zbiorowisk torfowiskowo-leśnych. Najcenniejszym elementem tego terenu jest
szuwar kłodowy. Z rzadkich gatunków obserwowano tu
ciemiężycę zieloną i gnieźnika leśnego.

Krajobraz ze Strachosławia

Zbiornik w Natalinie
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GMINA LEŚNIOWICE
Urząd Gminy Leśniowice 22-122 Leśniowice 21 A, tel. 82 567 54 94,
lesniowice@zgwrp.org.pl, www.lesniowice.lubelskie.pl

Gmina z bogatą historią, wspaniałą przyrodą i z
wielkim potencjałem turystycznym.
NAJCIEKAWSZE ZABYTKI
Osada Słowiańska w Horodysku
W okolicy zalewu „Maczuły” w Horodysku kryją się
pozostałości niezwykłej osady z VI-VII wieku założonej przez Słowian. Archeolodzy odkryli w tym miejscu około 20 tysięcy zabytków datowanych od okresu
neolitu po wczesne średniowiecze. Natrafiono m.in.
na 7 grobów szkieletowych, z naczyniami i narzędziami krzemiennymi. Znaleziska to m.in. ceramika naczyniowa, monety i ozdoby. Odkrycia pozwoliły odtworzyć wygląd mieszkańca tego terenu sprzed 4 tys. lat.
Żniwowanie

Kościół Parafialny pw. Nawiedzenia NMP w Kumowie Plebańskim

Wzniesiony w 1826 r., stanowił letnią rezydencję
biskupów. Wewnątrz znajdują się ciekawe zabytki: trzy ołtarze regencyjne - jeden główny i dwa
boczne z I połowy XVIII, przeniesione prawdopodobnie z kościoła reformatów w Chełmie,
chrzcielnica późnobarokowa, ambona regencyjna
oraz 12 głosowe organy. Sklepienie kościoła pokrywają polichromie klasycystyczne z okresu budowy kościoła.

Wykopaliska archeologiczne na terenie Zbiornika Maczuły

Kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP w Kumowie Plebańskim

Prawdopodobny wizerunek mieszkańca z okresu wczesnej epoki
brązu
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Młyn wodny w Kumowie

Zespół dworsko-pałacowy w Sielcu

Ośrodek Spotkań w Kumowie

INNE MIEJSCA WARTE ODWIEDZENIA:

Teren oświetlany jest lampami fotowoltaicznymi.
Ośrodek charakteryzuje czysta woda i powietrze
oraz malownicze położenie obok lasu i w oparciu
o wzniesienie. Bezpieczny nieodpłatny parking
samochodowy, udostępniony dla turystów rowerowych na dłuższy pobyt (powyżej 24 godzin).
• Nad Zalewem położone jest Kąpielisko
„Maczuły” czynne od połowy czerwca do końca sierpnia. Kąpielisko zlokalizowane jest na
wschodnim brzegu zbiornika, wewnątrz pomostu pływającego w kształcie odwróconej od
brzegu litery C i obejmujące odcinek długości
58,25 m linii brzegowej. Plaża piaszczysta.

• Młyn wodny z Kumowie.
• Cmentarz z Kaplicą grobową rodziny Rzewuskich w Kumowie.
• Dom spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim.
• Zespół dworsko-parkowy w Sielcu.
• Kapliczka ekumeniczna św. Anny w Sielcu.
• Park Podworski z Aleją Kasztanowców w Dębinie.
• Pomnik przyrody dąb szypułkowy w Kumowie
Majorackim.
• Dworek w Horodysku.

Ośrodek rekreacyjno - wypoczynkowy
„Maczuły” położony nad Zalewem Wodnym
„Maczuły” o pow. 26,60 ha w Horodysku. Na
ośrodek składa się: ciąg pieszo rowerowy połączony miejscami wypoczynkowymi, parkingi
w Horodysku i Nowym Folwarku, wieża widokowa, plaża, molo i wypożyczalnia sprzętu wodnego.
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MIASTO I GMINA REJOWIEC
Urząd Miejski w Rejowcu - ul. Wiktoryna Zaleskiego 1, 22-360 Rejowiec, tel. 82 568 81 59,
sekretariat@gmina.rejowiec.pl, www.gmina.rejowiec.pl

REJOWIEC - ŚLADEM MIKOŁAJA REJA

Gmina Rejowiec położona jest w południowo-zachodniej części powiatu chełmskiego na terenie Wyżyny Lubelskiej w centrum subregionu Pagórów Chełmskich. Dolina
ta otoczona jest pagórami sięgającymi 260 m wysokości.
Krajobraz jest tu urozmaicony, ożywiony bogatym urzeźbieniem terenu. Początki Rejowca sięgają XVI wieku i związane są z osobą Mikołaja Reja, który na dobrach kabylskich,
stanowiących własność żony Zofii z Kościeniów, w 1542 r.
założył wieś Sawczyn (przemianowaną później na Wereszcze Małe). Pięć lat później, tj. w 1547 r. Rej otrzymał od króla Zygmunta I Starego przywilej lokacyjny pozwalający na
założenie i wzniesienie miasta Rejowiec w swoich dobrach
dziedzicznych, na surowym korzeniu opodal wsi Kobyle.
ZABYTKI:
ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY
Pałac klasycystyczny, eklektyczny, wpisany do rejestru
zabytków. Wybudowany w latach 1780-1782 przez Wiktoryna Zaleskiego (starostę boreckiego, właściciela Turośni)
na fundamentach po części murowanego dworku Reyów.
Zaleski po wzniesieniu bryły pałacu rozbudował swoją
rezydencję o oranżerię, założył pierwszy park oraz sad,
a w obrębie posiadłości wybudował spichlerze, budynki
folwarczne, owczarnię oraz budynki gospodarcze. Istotną rolę przy budowie odegrali Woronieccy (1 poł. XIX w.).
Ostatnim właścicielem (do 1944 r.) był przedstawiciel nowej
burżuazji przemysłowej – Jozafat Budny. Uporządkował teren wokół pałacu i przekształcił zredukowany park na wzór
ogrodów angielskich sprowadzając do niego rzadkie gatunki drzew i krzewów. Dzięki zaangażowaniu małżeństwa
Budnych powstała cukrownia, tartak, gorzelnia i kościół.
Od 4 maja 2016 Pałac Zaleskich w Rejowcu jest siedzibą
Urzędu Miejskiego. Do rangi legendy wyrosły informacje
o podziemiach Rejowieckiego pałacu, które miały się ciągnąć przez kilkanaście kilometrów do położonej w Krynicy
wieży Ariańskiej.
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. JOZAFATA BISKUPA

Kościół pw. św. Jozafata Biskupa i Męczennika w Rejowcu

Najświętszej Maryi Panny. Na chórze muzycznym znajdują
się organy o 9 głosach kupione w 1907 r., wykonane przez
Jagodzińskiego z Lublina. Na wieży kościelnej znajduje się
dzwon odlany ze spiżu o masie 500 kilogramów, wykonany
we Wrocławiu, w 1947 r.
KOŚCIÓŁ ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
– KAPLICA CMENTARNA
Świątynia została wzniesiona jako cerkiew unicka, na
miejscu poprzednich drewnianych świątyń, wymienianych
w 1619 i 1720 r., w latach 1796-1802 i ufundowana przez
Wiktoryna Zaleskiego (dokończył ją Józef Ossoliński).
W 1875 roku, wskutek likwidacji unickiej diecezji
chełmskiej została zamieniona na cerkiew prawosławną.
W 1919 roku budynek został przejęty na rzecz Kościoła
rzymskokatolickiego. W latach 1941-1944 budowla
ponownie należała do prawosławnych. Była gruntownie
restaurowana około 1830 roku, oraz po zdewastowaniu
pod koniec II wojny światowej w 1990 roku. Obraz Św.
Michała Archanioła do ołtarza głównego ufundował
i wykonał artysta-malarz Stanisław Jan Miszczuk.

Zespół pałacowo-parkowy w Rejowcu

I MĘCZENNIKA
Autorem projektu kościoła był uznany warszawski architekt Stefan Szyller, budowę sfinansowali Budni, a sama
budowa ruszyła w 1906 r. Jest to świątynia składająca się
z jednej nawy, wzniesiona w stylu neogotyckim. Przy nawie
jest umieszczona kruchta, nad którą od strony południowej jest wybudowana wieża kościelna. W ołtarzu głównym
znajduje się figura św. Jozafata Kuncewicza i płaskorzeźby
przedstawiające 3 tajemnice różańca. Ołtarze boczne zostały wykonane z drewna dębowego, po lewej stronie znajduje się krucyfiks zasłonięty obrazem Najświętszego Serca
Pana Jezusa; po prawej stronie znajduje się obraz św. Marii Kleofasowej i na zasuwie - obraz św. Józefa Oblubieńca
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Kościół pw. św. Michała Archanioła w Rejowcu

CMENTARZ ŻYDOWSKI W REJOWCU
Data jego powstania pozostaje nieznana. Kirkut ma powierzchnię 1,44 ha. W czasie II wojny światowej został zdewastowany przez Niemców, proces ten był kontynuowany
po wojnie. Przez lata teren cmentarza służył jako pole orne.
Z inicjatywy Żydów pochodzących z Rejowca wzniesiono
pomnik ku czci ofiar Holocaustu (do jego budowy użyto
fragmentów zniszczonych macew).

KOŚCIÓŁ PW. MATKI BOSKIEJ KRÓLOWEJ POLSKI
W ŻULINIE
Od XV wieku istniała w Żulinie parafia prawosławna
(Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy), która pod koniec
XVI wieku została przekształcona na unicką (Najświętszej
Marii Panny i św. Onufrego) a w 1875 ponownie stała się
prawosławna. Od początku funkcjonowała tu drewniana cerkiew. Kolejna została ufundowana pod koniec XVIII
wieku i rozebrana w 1911 r. (według innych źródeł spłonęła w 1905 r.). Nową wybudowano w latach 1905 – 1907
na pograniczu miejscowości Żulin i Zagrody. Ufundował ją
ks. S. Bondarski, Nadia Skuratowa z Petersburga i inni, nieznani darczyńcy. Po II wojnie światowej przejął ją kościół
rzymskokatolicki, w 1947 przeniesiono tu siedzibę parafii
Borowica (Żulin należał do niej od 1923).
DWÓR SZLACHECKI W ŻULINIE
Dwór z ok. 1918 r. Od 1927-39 właścicielem majątku był
Jan Nepomucen Budny, syn Nikodema, właściciela Jastkowa. Obecnie mieszkania prywatne.
WIEŻA „ARIAŃSKA” – KRYNICA
Budowla, która przez szereg lat uchodziła za zagadkową. Obecnie jest uważana za kaplicę grobową Pawła Orzechowskiego. Wieża Ariańska jest najstarszą Polską piramidą. Wzgórze na którym została zbudowana posiada długą
historię i jest miejscem nadal badanym przez archeologów.
DAWNY RATUSZ
Przeznaczenie budynku nie jest do końca zbadane. Bez
wątpienia jest to jeden z najstarszych domów znajdującym
się w obrębie rynku. Potocznie nazywany jest „Domem
Reja”. Został wybudowany zapewne w XVIII wieku, później
był przekształcany. Budynek jest klasycystyczny, murowany z cegły i otynkowany, parterowy z mieszkalnym poddaszem. Ma rzut głębokiego prostokąta. Elewacje obiega
profilowany gzyms wieńczący, frontową poprzedza dwukolumnowy portyk toskański z 1. połowy XIX wieku.
PRZYRODA:
Rzeka – Rejka
Swój początek ma we wsi Rybie. „Jak wynika z protokołu powizytacyjnego dotyczącego cerkwi unickiej w Rejowcu, spisanego w roku 1760, przy źródle rzeki Rejki odbywały się wówczas jakieś modły i inne fałszywe widowiska
nad ową wodą kryniczną, akurat podczas nabożeństw cerkiewnych. Biskup Ryłło, wizytujący miejscową unicką parafię, polecił bezwzględnie parochowi Andrzejowi Semenowiczowi i Wiktorynowi Zaleskiemu jako kolatorowi, iżby
ci wpłynęli na wiernych, żeby zaniechali tego fałszywego
nabożeństwa do krynicy.” (M.J. Kawałko – „Rejowiec, jego
okolice i właściciele w latach 1531-1869)
Rzeka Rejka słynęła z cudownych właściwości wody,
która według podań najstarszych mieszkańców miała leczyć przeróżne choroby. Przyciągała pielgrzymki ludzi
z całej okolicy, którzy szukali cudownego lekarstwa na
swoje dolegliwości.
Zbiornik Wodny „Biały Rów”
Jest to kąpielisko z piaszczystą plażą i drewnianym pomostem. W sezonie letnim dyżury pełnią ratownicy. Dno
kąpieliska jest piaszczyste, opada w sposób łagodny w kierunku środka zbiornika i dopiero na odcinku ok. 4 m od
linii brzegowej osiąga głębokość około 1 metra.

Rynek z fontanną w Rejowcu

ŚCIEŻKI ROWEROWE, SZLAKI TURYSTYCZNE:
• Szlak Mikołaja Reja
• Szlak Ariański
LAVENDEL NATUR HAUS
– PLANTACJA I MANUFAKTURA LAWENDY
Wólka Rejowiecka 61
Plantacja jest stale powiększana, obecnie zawiera ok. 20
tysięcy sadzonek. Plantacja Lavendel Natur Haus w sezonie kwitnienia lawendy (od połowy maja do końca sierpnia)
otwarta jest dla wszystkich chętnych poznania lawendy,
odpoczynku na łonie natury. Właściciele chętnie opowiadają, oprowadzając po plantacji, gdzie można zobaczyć jak
powstaje olejek lawendowy. Organizowane są warsztaty
np. plecenia wianków, wrzecion lawendowych – fusetek.
W ofercie dostępne są suszone kwiaty lawendy, jak i również wytwarzane z niej ręcznie produkty: rękodzieło, kosmetyki, świece sojowe, mydła i wiele innych.
CHATA SKANSEN
Jerzego i Teodozji Grzesiaków ul. Kościuszki 42
Powstała z zamiłowania właścicieli do historii. Zgromadzono wiele przedmiotów związanych z życiem codziennym mieszkańców Rejowca jak i okolicznych wsi. Znajdują
się tam meble, przedmioty użytku codziennego, stroje, rękodzieło, elementy warsztatów, naczynia oraz przedmioty
dekoracyjne. Obok chaty znajduje się kuźnia z wyposażeniem.
GALERIA MALARSKA Stanisława Miszczuka
ul. Szkolna
Stanisław Miszczuk jest uznanym w regionie artystą-malarzem, który swoje zbiory zgromadził i wyeksponował w formie galerii. W jego zbiorach znajdują się obrazy
przedstawiające sceny batalistyczne, martwą naturę, portrety, krajobrazy i wiele innych.

MIEJSCA W GMINIE WARTE ODWIEDZIN:
• Zabytkowy Dąb „Jan”, ponad 200 letni okaz zlokalizowany we wsi Marynin.
• Starodrzew we wsi Rybie, tereny leśne z licznymi gatunkami chronionymi.
PARKI:
• Przypałacowy, Rejowiec, Alejki spacerowe, ławki, staw,
altana, amfiteatr.
• ul. Kościuszki, Siłownia zewnętrzna, plac zabaw, ławki,
alejki.
• ul. Fabryczna, Alejki spacerowe, ogrodzony plac zabaw,
ławki, stanowiska do gry w szachy, siłownia zewnętrzna.

Plantacja i manufaktura lawendy
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MIASTO REJOWIEC FABRYCZNY
Miasto Rejowiec Fabryczny – ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny, tel. 82 566 32 77
info@rejowiec.pl, www.rejowiec.pl

Kompleks obiektów sportowych

Rejowiec Fabryczny miasto niespełna pięciotysięczne na szlaku dawnej kolei nadwiślańskiej Warszawa-Lublin-Chełm-Dorohusk-granica państwa. W gospodarczym
krajobrazie dominuje Cementownia, która w 1924 roku
zapoczątkowała rozwój przemysłu cementowego na Ziemi Chełmskiej. Cementownia wpłynęła też na rozwój miejscowości i dała podwaliny dla powstania Miasta Rejowiec
Fabryczny (prawa miejskie od 1962 r.). Natomiast pierwsze
wzmianki o tym terenie sięgają 1421 r., gdzie miejscowość
Stajne (dzisiaj osiedle) była wymieniona jako część sąsiedniej parafii Pawłów. Tak więc historia miasteczka zaczęła się
kilka wieków wcześniej. Stajne jest znane z wiekowego źródełka św. Jana Nepomucena, w którym jak głosi miejscowy
przekaz woda ma właściwości zdrowotne. Przy źródełku
jest kapliczka, w której była umiejscowiona figura św. Jana
Nepomucena. Po renowacji jest cennym, jednym z najstarszych zachowanych zabytków w miasteczku. Datowanym
około 1750 r. Mogło to być związane z rozpowszechnionym wówczas kultem Świętego. Obecnie miejsce to jest rewitalizowane, aby stać się przystankiem dla propagowania
idei Cittaslow – przystanku niespiesznego życia. Szukanie
duszy starych zabytkowych parków to pomysł na ich rewitalizację w partnerstwie z mieszkańcami. To realizacja programu ochrony dziedzictwa kulturowego.
Priorytetem samorządu miasta jest podnoszenie jakości życia i pobudzenie aktywności mieszkańców oraz tworzenie warunków do rozwijania działalności gospodarczej.
Troska o środowisko przyrodnicze, otwartość na partnerstwo publiczno-prywatne, promocja gospodarcza to ważny
cel działań samorządu. Zrealizowane projekty społeczne,
w tym zmodernizowana i unowocześniona baza placówek
oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych
to konsekwentna realizacja rozpoznanych i skonsultowanych z mieszkańcami priorytetów. Rejowiec Fabryczny ciągle inwestuje w swój rozwój. W otoczeniu zieleni miejskiej
i urokliwych parków urządzono tereny rekreacyjne i bezpieczne place zabaw. Priorytetem samorządu miasta jest
także podnoszenie jakości środowiska naturalnego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i wdrażaniem
programu redukcji niskiej emisji.
ZABYTKI
Dwór Morawskich i Kiwerskich – utrzymany w duchu
klasycystycznym z elementami romantyzmu, powstał pomiędzy 1890 a 1900 rokiem. Parterowy budynek wzniesiony na planie prostokąta. Bryłę urozmaicają: ganek, płytkie
ryzality od frontu i ogrodu, piętrowy alkierz przylegający
do krótszego boku. Wokół dworu rozciąga się park (3,4 ha)
z ponad tysiącem drzew. Obecnie jest tutaj siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury „Dworek”.
Zabytkowa mogiła wojenna z okresu I wojny światowej (przy ul. Lubelskiej).
Kurhan – mogiła szwedzka (nieopodal ul. Złotej).
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Panorama Cementowni Rejowiec

Miejski Ośrodek Kultury „Dworek”

Aleja grabowa

SZLAKI TURYSTYCZNE
W mieście biorą początek dwa szlaki turystyczne, które
pozwalają łączyć aktywność fizyczną z poznawaniem dziedzictwa kulturowego regionu. Ich trasy częściowo się pokrywają.
Rowerowy Szlak Mikołaja Reja do Krasnegostawu.
Łączy miejsca związane ze sławnym pisarzem.
Pieszy Szlak Ariański (64 km) po dotarciu do Krasnegostawu biegnie dalej do Skierbieszowa. Prowadzi przez
miejsca, na których odcisnęło piętno życie i działalność
arianina Pawła Orzechowskiego (1550 - 1612).
W Rejowcu Fabrycznym i okolicy kultywowane są wielowiekowe tradycje bednarskie i garncarskie. W miasteczku
rozwinęła się manufaktura rodzinna, gdzie produkowane

Wyrobisko po kopalni margla

są słynne dębowe beczki według tradycyjnej metody oraz
inne wyroby z dębiny. Wyrabiane tu dzisiaj beczki dębowe
są znane i cenione nie tylko w Polsce.
Rejowiec Fabryczny leży na terenach wiekowej dąbrowy. Można tutaj zobaczyć piękne pomnikowe dęby. Park
Dębinka jest jednym z nielicznych miejsc w Polsce (poza
lasami), gdzie występuje dąb bezszypułkowy. Oferta sportowa i rekreacyjna to: stadion miejski z tartanową bieżnią,
kompleks Orlik, a także siłownie plenerowe z atrakcyjnym
wyposażeniem. Dla dzieci są bezpieczne i pięknie urządzone place zabaw z wieloma atrakcjami. Miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą skorzystać z ogólnie dostępnych
kortów tenisowych.

Przedsiębiorstwo Bednarskie „PAWŁOWIANKA”

nie, miniemy świadectwo średniowiecznego osadnictwa
– okazały kurhan, tzw. Mogiłę Szwedzką. Taka przeszłość
zobowiązuje. Odnowa i rewitalizacja miejsc, osiedli oraz
kultywowanie lokalnej tradycji, i nieustanny rozwój infrastruktury rekreacyjnej i sportowej to niejedyne znaki rozpoznawcze miasteczka. Rejowiec Fabryczny to samorząd,
w którym szczególny nacisk kładzie się na ochronę środowiska. Można tu odpocząć w cieniu wiekowych drzew i być
blisko przyrody oglądając weteranizację drzew.
Położone niedaleko siebie park podworski Stajne-Polesie i Dębinka wpisane są do rejestru zabytków. W parku Stajne-Polesie zachował się parterowy, klasycystyczny,
murowany dwór z końca XIX wieku. Teraz mieści się tu
Miejski Ośrodek Kultury “Dworek”. Zabytkowe mury odrestaurowanego budynku kryją stylowo urządzone pomieszczenia i sale wystawowe. Można tu obejrzeć m.in. stare
instrumenty muzyczne. Jest też możliwość przenocowania
podczas weekendowej wycieczki. W miejskich parkach dominują wiekowe dęby, a także okazałe lipy, kasztanowce
i świerki. W parku Stajne-Polesie rośnie pomnikowy dąb
szypułkowy o obwodzie przekraczającym 4 metry. Zachwyci także piękna grabowa aleja. Takie otoczenie sprawia, że rejowieckie parki są ciekawym miejscem do rodzinnego relaksu i aktywnego wypoczynku na łonie, celebrując
życie przyrody. W miasteczku obok okazałego dębu, znajdują się jeszcze dwa inne pomniki przyrody. Są to głazy narzutowe, które można zobaczyć na terenie przykościelnym.
Atrakcją miasteczka staje się kilkudziesięcio hektarowe
wyrobisko po kopalni margla. Duży rewitalizowany obszar
ma służyć rekreacji. Napełniony zbiornik wodny w dużym
zagłębieniu może być rajem nie tylko dla wędkarzy. Miejsca i stanowiska w pozostałych poeksploatacyjnych, nieuformowanych ścianach mogą być doskonałym obiektem
edukacyjnym. Zobaczymy tam styk skał kredowych w postaci margli, mułków i piasków polodowcowych. Jest to ciekawy element krajobrazu po prawie stuletniej eksploatacji
pospolitego surowca naturalnego jakim jest margiel.
Nowoczesna bryła kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, kryje wewnątrz piękne witraże i interesujące w swoim przekazie stacje drogi krzyżowej. Swoje miejsce znalazła tutaj zabytkowa, wiekowa figurka z drewna
św. Jana Nepomucena.

Plac zabaw przy Centrum Aktywności Społeczno-Gospodarczej
„Stara Kotłownia”

Sąsiadujące malownicze tereny Pawłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu sprawiają, że otoczone nimi miasteczko, jest ciekawym, urokliwym miejscem. Warto zajrzeć
tu podczas weekendu. Wiekowe dęby, bogata baza sportowa i rekreacyjna, rzemiosło to oferta turystyczna tego
miejsca. Jest też dobrą propozycją na rodzinną wycieczkę
i aktywny wypoczynek. Obiekty sportowe i strefy rekreacji położone są w otoczeniu urokliwych parków miejskich,
które dają uspokojenie.
Regionalne tradycje i ślady kilkusetletniej historii tego
miejsca mieszają się tu z przemysłem i mikroprzedsiębiorstwami. Już przy wjeździe do miasta, po lewej stro-

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z głównym witrażem
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GMINA REJOWIEC FABRYCZNY
Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny, tel. 825664211,
urzad@ug.rejowiec.pl, www.rejowiec.pl

Gmina Rejowiec Fabryczny dysponuje bogatą
ofertą turystyczną. Cicha i spokojna okolica pozwala
na odpoczynek, a mnogość atrakcji pozwala na ciekawe spędzenie czasu. Gmina Rejowiec Fabryczny to
doskonałe miejsce dla turystyki pieszej i rowerowej.
Czekają tu na Państwa ciekawe szlaki turystyczne obfitujące w walory przyrodnicze oraz zabytki architektury świeckiej i sakralnej.
Nie sposób też pominąć zwiedzania utworzonych w ramach programu „ Ginące Zawody” Wystaw
Garncarstwa i Bednarstwa Pawłowskiego, w których
zgromadzono tylko niewielką część z bogatej historii rzemiosła pawłowskiego. Przy okazji zwiedzania
mogą też wziąć Państwo aktywny udział w pokazach
i warsztatach garncarskich i samodzielnie stworzyć
gliniane wyroby na tradycyjnym kole garncarskim.

Stawy rybne w Kaniem

WALORY PRZYRODNICZE
Północna i zachodnia część gminy pokrywa się
z Pawłowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu,
który jest częścią ekologicznego systemu obszarów
chronionych. Obejmuje duży kompleks Lasów Pawłowskich oraz fragmenty doliny Wieprz-Krzna. Lasy
zajmują 21 % powierzchni gminy. Obszar gminy jest
atrakcyjny pod względem turystycznym ze względu na walory przyrodnicze. Przepiękne krajobrazy
można podziwiać na terenie Pawłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu rozciągającego się wzdłuż
malowniczej doliny rzeki Wieprz z wyjątkowymi starorzeczami. Znaczną część obszaru stanowią torfowiska
porośnięte lasami olchowymi. Występują malowniczo
położone stawy rybne oraz liczne wyrobiska potorfowe. Partie przybrzeżne porastają bogate zespoły roślinne, stanowiące ostoję fauny wodno-błotnej. Można tu spotkać chronione gatunki roślin i zwierząt.
TRASY TURYSTYCZNE:
• Szlak turystyczny Wyżynny Wschodni, czerwony,
prowadzi od Aleksandrii Krzywowolskiej przez teren
gminy: Pawłów, Krasne, Stawy Kańskie, Kanie, Wólkę Kańską do Kanału Wieprz-Krzna. Cennym atutem
jest bardzo dobre oznakowanie szlaku.
• Szlak Ariański (żółty, ok. 60 km): Pawłów (PKS), Marysin, Krynice, Krupe, Krasnystaw, Surhów, Brzeziny,
Drewniki, Skierbieszów.
• Ścieżka dydaktyczno - historyczna w miejscowości Krzywowola .
• Ścieżka dydaktyczna KOTLINA PAWŁOWA wchodzi w skład Pawłowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. Ścieżka składa się z 7 przystanków, na
których ukazane zostały najcenniejsze osobliwości
przyrodnicze oraz miejsca znaczone historią. Drogę
można przebyć pieszo, na rowerze lub konno.
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Izba garncarska

DZIEDZICTWO KULTUROWE W GMINIE REJOWIEC FABRYCZNY
• Izba Garncarstwa Pawłowskiego:
W Izbie Garncarstwa Pawłowskiego zgromadzono
wyroby ceramiczne sprzed wielu lat oraz takie, które zgodnie ze starą technologią wykonali współcześni
garncarze specjalnie na potrzeby ekspozycji.
Wystawę uzupełnia rekonstrukcja wnętrza izby garncarskiej z autentycznymi meblami, narzędziami garncarskimi oraz wyposażeniem w podręczne sprzęty
domowego użytku. Dopełnieniem całej ekspozycji
są zdjęciowe opisy, wśród których znajdują się m.in.
kopie archiwalnych dokumentów dotyczących historii
pawłowskiego garncarstwa.
• Pawłowska Izba Bednarska
Pawłowska Izba Bednarska prezentuje zarówno zabytkowe wyroby bednarskie, jak i te współczesne,
wykonane według starych technologii. Na potrzeby
wystawy zgromadzona została duża ilość narzędzi,
które stanowią podstawowe wyposażenie warszta-

Izba bednarska

Jarmark Pawłowski

Kościół w Kaniem

tu bednarskiego. Ponadto zrekonstruowano także
wnętrze typowej kuchni i komory z początków XX w.
Część dokumentacyjna ekspozycji obejmuje historię
pawłowskiego bednarstwa.
• Jarmark Pawłowski „Ginące Zawody”
Corocznie, od 2001 roku w pierwszą niedzielę sierpnia, odbywa się Jarmark Pawłowski – Ginące Zawody.
Celem tej imprezy jest kultywowanie starych tradycji
i rzemiosła ludowego. Jarmark to kiermasz i pokazy
ginących zawodów, degustacja staropolskich regionalnych potraw, konkursy dla wystawców i zwiedzających oraz zewsząd rozbrzmiewająca muzyka ludowa.
Ponadto prezentowany jest tutaj folklor nadbużańskiego pogranicza. Jarmark Pawłowski gromadzi miłośników i osoby zainteresowane historią rzemiosła
ludowego i samymi wyrobami rzemieślniczymi. Jarmark jest zatem świetną alternatywą dla rodzinnego
(wielopokoleniowego) spędzenia czasu i doskonałą
lekcją historii o kulturze naszych przodków.
ZABYTKI:
Pawłów:
• Zespół Kościoła Parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w tym murowany kościół z początków XX w.,
drewniana plebania z 1921 r. oraz murowane ogrodzenie z 1912 r.
• Murowana kapliczka Św. Jana Nepomucena z I poł.
XIX w.
• Cmentarz rzymsko - katolicki z początków XIX w.,
• Kopiec Kościuszki.
Kanie:
• Zespół pałacowo-parkowy z XVIII w.
• Kościół parafialny pw. Świętych Apostołów Piotra
i Pawła wybudowany w 1938 r. na miejscu dawnej
cerkwi.
Krasne:

Kościół w Pawłowie

Centrum Pawłowa

• Zespół dworsko-pałacowy z XIX wieku wraz z ogrodzeniem wapiennym.
• Zabytkowa gorzelnia z początku XVIII w.
• Ruiny starej szkoły podstawowej z 1914 r.
• Szkoła z pocz. XX w.
Kanie-Stacja:
Budynek Dworca Kolejowego Stacja Kanie wybudowanego jako element Kolei Nadwiślańskiej, oddany
do użytku w 1877 r.

Hotel Regent

Zespół pałacowo - parkowy w Kaniem

Szczegółowe informacje na temat oferty kulturalno–turystycznej można uzyskać w Gminnym Ośrodeku Kultury
im. Ryszarda Kapuścińskiego, Pawłów, ul. Lubelska 23 a,
tel. 82 566-46-03, e-mail: gokpawlow@op.pl, www.gokpawlow.pl.
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GMINA RUDA-HUTA
Gmina Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, 82 568 60 16
sekretariat@ruda-huta.pl, www.ruda-huta.pl

Dąb Bolko

Ruda-Huta jest nadbużańską gminą położoną na północny-wschód od Chełma. Jej największą atrakcją jest
1000-letni dąb Bolko oraz meandrujący Bug z jego rozlewiskami.
1000-letni dąb Bolko
W miejscowości Hniszów rośnie dąb Bolko, jeden z największych w Polsce. Legenda mówi, że pod tym drzewem
odpoczywał, podczas wyprawy na Kijów w 1018 r., sam
Bolesław Chrobry, ówczesny książę, a później król Polski.
Co ciekawe, to właśnie ten władca ustanowił pierwsze w
Polsce prawo dotyczące ochrony przyrody. Według najnowszych pomiarów obwód pnia dębu wynosi ponad
8,7 m, maksymalna rozpiętość korony 34 m, wysokość
drzewa 25,2 m. Dąb rośnie w parku podworskim, którego ostatnimi właścicielami byli Karpińscy. Znajduje się tam
łącznie 9 drzew pomnikowych: dęby szypułkowe, iglicznia
trójcierniowa i brzoza brodawkowata.
Pomnikowe okazy można zobaczyć wybierając się na spacer ścieżką przyrodniczo-historyczną „Bolko”. Początek
ścieżki znajduje się w parku podworskim, częściowo przebiega szczytem skarpy nad doliną Bugu, skąd widoczne
są malownicze meandry, rozlewiska, starorzecza. Głównymi atrakcjami tej ścieżki są pomnikowe drzewa, a przede
wszystkim majestatyczny dąb Bolko. W sierpniu w parku
organizowany jest dwudniowy sportowo-rekreacyjny festyn „Bolkowanie”, połączony z kulinarnym konkursem
„Nadbużańska Akademia Smaku” i wystawami. W 2020 r.
odbyła się już XVI edycja tej znanej w cały regionie imprezy. W trakcie festynu odbywa się też spływ kajakowy rzeką
Bug.
W Hniszowie warto przejść również ścieżkę przyrodniczą „Meandry Bugu”. W całości położona jest w doli-

Kościół rzymskokatolicki w Rudzie-Hucie
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„Bolkowanie”

nie Bugu, wśród nadbużańskich łąk i lasów miejscowości
Hniszów. Rozpoczyna się obok dębu Bolko, potem prowadzi drogą przez wieś Hniszów, nad rzekę Bug i umożliwia
podziwianie unikatowego krajobrazu nadbużańskiego. Teren ten został włączony do europejskiej sieci Natura 2000
jako obszar ochrony ptaków. Trasa oznaczona jest tablicami.
Kościół polskokatolicki w Rudzie-Hucie
Usytuowany przy zbiegu ulic Niepodległości i Chełmskiej. Wybudowany z cegły przez kolonistów niemieckich
jako kościół ewangelicko-augsburski, w połowie XIX w.
Od 1945 r. funkcjonuje jako kościół polskokatolicki. Świątynia zbudowana na planie prostokąta na osi wschód-zachód. Budynek składa się z dwóch części: sakralnej (część
wschodnia), część zachodnia od północy to mieszkanie
duszpasterza, od południa – pomieszczenie szkolne – kantorat. Ściana szczytowa z głównym wejściem, od wschodu
zwieńczona krzyżem. Na głównym wejściem znajduje się
lekki ostrołuk do części sakralnej. Sklepienie beczułkowate
wsparte na 6 słupach. Chór nad głównym wejściem.
Kościół rzymskokatolicki w Rudzie-Hucie
Świątynia pobudowana została w latach 50-tych XX w.
na osi północ-południe. Wcześniej na tym miejscu stała
drewniana kaplica, zakupiona i przywieziona z Dorohuska.
Kościół posiada dwa wezwania: św. Stanisława, biskupa
i męczennika oraz drugie, Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. W kościele znajdują się obrazy: Chrystusa
Zmartwychwstałego, z prawej Matki Boskiej, a z lewej św.
Stanisława, bpa i męczennika wykonane w technice szkła,
ceramiki oraz malarstwa. W prawej nawie znajduje się “Ołtarz Pamięci 1939 – 1944”. Przed kościołem znajduje się fi-

Kościół polskokatolicki w Rudzie-Hucie

Wiatrak w Żalinie

Krzyż w Rudni (część Iłowy)

gura Matki Bożej na kolumnie. Obok kościoła znajduje się
murowana dzwonnica, zbudowana dla uczczenia 1000-lecia chrztu Polski.

łudniowej stronie ulicy Niepodległości. Zwarta zabudowa,
domy wielorodzinne przy obszernym podwórzu. Taki układ
zabudowy ułatwiał stróżowi nocnemu budzenie hutników
na zmianę do pracy w hucie szkła, położonej w pobliżu
osiedla, tuż za mostem na Gdolance w Rudzie-Hucie.

Pomnik Pamięci w Rudzie-Hucie
Znajduje się na cmentarzu parafialnym w Rudzie-Hucie.
Składa się z dębowego krzyża i zebranych w okolicy polnych kamieni. Na pomniku znajduje się tablica zawierająca
napis: W hołdzie poległym i pomordowanym na Wołyniu
w latach wojny 1939 – 1945. Rodacy. 30.VII.1984 r. Otaczające go tabliczki zawierają nazwy miejscowości i daty związane z rzezią na Wołyniu. Jest też tabliczka z napisem: śp.
nieznani żołnierze polscy z I wojny światowej – niech spoczywają w pokoju oraz tabliczka imienna: św. Jan Trusiuk
z Ostrówka, żył lat 24, zginął w 1944 r. To pierwszy w Polsce
pomnik w hołdzie pomordowanym Polakom na Wołyniu.
Projektant Leon Popek, wykonawca Zenon Zaleski z Rudy-Huty.
Zbór Chrześcijan Baptystów w Rudce
Początki Zboru Baptystów sięgają 1924 r. W 1928 r. postawiono kaplicę drewnianą. Obecny budynek Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów zbudowany został w latach
80-tych XX w.

Sala tradycji znajduje się w Centrum Kultury i Rekreacji w Rudce
Większość zgromadzonych zbiorów stanowią rekwizyty
zespołu Jarzębina Czerwona wykorzystywane do widowisk
obrzędowych, tj.: kołowrotek, międlnica, warsztat tkacki,
kuchnia, łóżko, stołki itd.
Wiatrak w Żalinie, typu „koźlak”
Zbudowany w roku 1930 przez Ludwika Bondaruka.
Po wybuchu II wojny światowej Niemcy nie zezwolili na
jego użytkowanie. Obiekt został odremontowany w 2014
r. przez gminę Ruda-Huta. Obecnie pełni funkcję edukacyjno-poznawczą.

Pomniki upamiętniające bitwy stoczone podczas powstania styczniowego znajdują się w Iłowie przy głównej
szosie, w Rudce przy Centrum Kultury i Rekreacji oraz
w Żalinie przy wiatraku.
Krzyż w Rudni (część Iłowy)
Drewniany krzyż przy trasie Ruda-Huta – Sawin. 3 maja
1934 r. miała miejsce uroczystość religijno-patriotyczna dla
uczczenia 70-tej rocznicy bitwy powstania styczniowego.
Do otwartego boju z Rosjanami doszło tu 19 lutego 1963 r.
Fragmenty osiedla robotniczego w Rudzie-Hucie
Usytuowane w pobliżu przejazdu kolejowego po po-

Pomnik w hołdzie poległym i pomordowanym na Wołyniu

Meandry Bugu
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GMINA SAWIN
Gmina Sawin - ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin, tel. 82 567 30 12
ug@sawin.pl, www.sawin.pl
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. W 27 miejscowościach zamieszkuje około 6 tys. mieszkańców skupionych w 19 sołectwach. Zajmuje powierzchnię 190.22 ha.
Centrum gminy i zarazem siedzibą władz samorządowych jest Sawin. Historia powstania Sawina datuje się na
XIV w. i staraniem właścicieli - biskupów chełmskich ok.
1492 r. otrzymał prawa miejskie od króla Jana Olbrachta.
Od zamierzchłych czasów okolicę zamieszkiwała ludność różnych wyznań i narodowości – był tu kościół katolicki, cerkiew unicka i prawosławna, bożnica żydowska
i zbór protestancki. Z wydarzeń historycznych szczególne
piętno wywarło powstanie styczniowe, a zwłaszcza zwycięskie potyczki pod Bukową Małą i Malinówką. Po jego
upadku Sawin utracił prawa miejskie.

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

Na ziemi sawińskiej toczyły się również potyczki I i II
wojny światowej. Tu formowały się różne jednostki I Korpusu Pancernego. Po nich pozostały różnego rodzaju pamiątki m.in. fragmenty umocnień, pomniki i cmentarze. O dawnej świetności tych ziem świadczą ślady warowni obronnej
z X w. w Sajczycach oraz grodzisko w Czułczycach. Do
najciekawszych zabytków należą unikatowy w skali kraju
późnobarokowy zespół sakralny: kościół, dawny szpitalik-przytułek, dzwonnica i kostnica w Sawinie oraz drewniany
kościółek z XVIII w. na Przysiółku i dawna cerkiew prawosławna (obecnie kościół w Czułczycach). Warto wstąpić

Czułczyce. W okresie wzmożonej rusyfikacji w początku XX w. zbudowano w Czułczycach cerkiew prawosławną, która po II wojnie
światowej została zaadaptowana na kościół pw. św. Rocha, obecnie
kaplica cmentarna, fot. T. Sutryk
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Przysiółek. Późnobarokowa drewniana kaplica cmentarna pw.
Wszystkich Świętych, fot. T. Sutryk

także do mini skansenu „Świat staroci Józefa”, gdzie gromadzone są sprzęty, które kiedyś używano w gospodarstwie domowym i polu.
W okolicy dominują niepowtarzalne w skali Europy krajobrazy naturalne z reliktowymi elementami flory i fauny.
W obszar gminy wkracza Poleski Park Narodowy (kompleks
Bagno Bubnów). Obszar ten włączono do Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie. Najciekawsze
obszary leśne zostały objęte ochroną w rezerwatach leśnych: „Bachus” (z dębem bezszypułkowym na granicy zasięgu) i „Serniawy”. Wśród fauny wyróżnia się m.in.: bocian
czarny, orlik krzykliwy i populacja żółwia błotnego, gatunku zagrożonego wyginięciem w skali kontynentu, który na
naszym terenie posiada swoje miejsca lęgowe.
We wsi Podpakule powstał użytek ekologiczny pn. „Torfianki” w celu ochrony i zachowanie ostoi ptactwa wodno - błotnego oraz zbiorowisk wodnych i torfowiskowych.
Znajduje się tutaj siedlisko strzebli błotnej.
Kilka obiektów na terenie gminy uznano za pomniki przyrody m.in. głaz narzutowy zwany „Kamieniem Powstańców”.
Atrakcyjne miejsca oraz walory naszego pięknego krajobrazu można obejrzeć wędrując po oznakowanych szlakach turystycznych pieszych i rowerowych m.in.: ścieżką
przyrodniczą „Bachus”, ścieżką edukacyjną „W dolinie Lepituchy” oraz 6 km pieszo-rowerową ścieżką przebiegającą
wokół zbiornika wodnego „Niwa”.
POWSTANIE STYCZNIOWE
Ciekawą kartą historii gminy było powstanie styczniowe. 22 stycznia 1863 r. w majątku Bukowa Mała stoczono
pierwszą zwycięską potyczkę, w Łowczy do działań zbrojnych przygotowywał się bohaterski powstańczy przywód-

Sawin. Zbiornik „Niwa”, fot. T. Sutryk

Sawin, ul. Rynek. Pomnik poświęcony 50. rocznicy utworzenia Armii
Krajowej. Fot. T. Sutryk

Sawin, cmentarz parafialny.
Symboliczna mogiła poległych
w bitwach pod Bukową Małą
i Malinówką w 1863 r., fot. T.
Sutryk

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

ca – Kazimierz Bogdanowicz. Najbardziej znanym wydarzeniem tamtego okresu była bitwa pod Malinówką stoczona
21 listopada 1863 r., która okazała się jedną z największych
potyczek powstania styczniowego na terenie powiatu
chełmskiego. Ślady tamtych wydarzeń możemy spotkać
w terenie. Są to: głaz narzutowy zw. „kamieniem powstańców” znajdujący się w przestrzeni leśnej między Sawinem
a Malinówką, krzyż przy szosie powiatowej Sawin – Urszulin w pobliżu miejscowości Bachus. W sawińskim lesie przy
ul. Klitne znajduje się prawdopodobnie zbiorowa mogiła
poległych powstańców z oddziału Karola Krysińskiego. Na
cmentarzu parafialnym w Sawinie posadowiona jest symboliczna mogiła w postaci drewnianego krzyża. Na placu
kościelnym w Sawinie znajdziemy pomnik z piaskowca poświęcony tamtym wydarzeniom.
II WOJNA ŚWIATOWA
Okres II wojny światowej także odcisnął swoje piętno.
19 września 1939 r. oddziały 33 i 41 Dywizji Piechoty Armii „Modlin”. Stoczyły tu jednodniową potyczkę z nacierającymi z okolic Włodawy oddziałami niemieckimi. Na
cmentarzu parafialnym w Sawinie znajdują się groby poległych żołnierzy, a na pamiątkę tamtych wydarzeń odsłonięto pamiątkową płytę. Okupant niemiecki tragicznie
doświadczył mieszkańców wsi Krobonosz dokonując 26
maja 1942 r. masowej egzekucji. Obecnie w centrum wsi
postawiono pomnik, który do dzisiaj dla wielu jest tragiczną lekcją historii. W 1944 r. okolice wsi: Sawin, Średni
Łan, Łowcza i Petryłów stały się poligonem doświadczalnym dla V1 – cudownej broni Hitlera. Na zamieszkałe tereny spadały rakiety, niosąc śmierć jej mieszkańcom. Ślady
tych eksperymentów to potężne leje, widoczne w Sawinie, Bukowie Wielkiej i Petryłowie. Tutaj też rodził się ruch
oporu. Kilku jego członków za tę przynależność oddało

życie. Upamiętnia to pomnik poświęcony żołnierzom Armii Krajowej, usytuowany w centrum Sawina. Naprzeciwko
tegoż znajduje się obelisk z czołgiem. Został on odsłonięty
w 1987 r. w trakcie III Ogólnopolskiego Zlotu Kombatantów
1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego. Upamiętnia on formowanie od sierpnia 1944 do stycznia 1945 r. w okolicach
Sawina jednostek 1 Korpusu Pancernego. Oprócz pomnika-czołgu po tamtych wydarzeniach pozostały „ziemianki”
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, Podchylinie. Kapliczka i rekonstrukcja żołnierskiej „ziemianki” w miejscu formowania się 1 Brygady Zmotoryzowanej 1 Korpusu Pancernego, fot. T. Sutryk

Bukowa Mała, Ośrodek Jeździecki „Żurawiejka” – początek Poleskiego Szlaku Konneg, fot. T. Sutryk

Sawin, ul. Rynek. Pomnik-czołg – pamiątka formowania 1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego, fot. T. Sutryk

W krajobraz gminy doskonale wkomponowały się konie. 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. Do takiego wypoczynku zachęca licząca 280 km ścieżka konna
Poleskiego Szlaku Konnego, którego początek oraz 40 km
pętla przebiega przez teren gminy.
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MIASTO I GMINA SIEDLISZCZE
Miasto i Gmina Siedliszcze - ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze, tel. 82 569 22 02,
gmina@siedliszcze.pl, www.siedliszcze.pl

Panorama Siedliszcza

Gmina Siedliszcze charakteryzuje się malowniczym krajobrazem, na który składają się piękne obszary leśne, różnorodna roślinność, obszary bagienne,
równinne i pagórkowate. Urodę krajobrazu urozmaica również zbiornik retencyjny na rzece Mogilnica.
Zbiornik umiejscowiony w naturalnym zagłębieniu
w miejscowości Majdan Zahorodyński, pełni funkcję
turystyczno-wypoczynkową. Powierzchnia zbiornika wynosi 48,8 ha, na łowisku Polski Związek Wędkarski, prowadzi racjonalną gospodarkę wędkarską.
Głównymi gatunkami występującymi w zbiorniku są
karp, lin, płoć, szczupak, okoń, sum, węgorz, sandacz.
Zróżnicowanie gatunkowe sprawia, że każdy amator
wędkowania znajdzie coś dla siebie. Obok zbiornika
znajduje się cenny przyrodniczo obszar torfowisk
Dębowce, który jest jednym z kilku występujących na
terenie naszej gminy. Do najciekawszych z nich zaliczyć można następujące torfowiska: o pow. 197 ha,
położone wzdłuż Mokrego Rowu, przy południowo-zachodniej granicy gminy, w obrębie Pawłowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu; o pow. 109 ha,
tzw. „Bondarówka” położone w rejonie wsi Chojeniec;
o pow. 59 ha, tzw. „Dębowce” położone w rejonie wsi
Majdan Zahorodyński; o pow. 72 ha tzw. „Mogielnica”;
o pow. 33 ha, tzw. „Bezek”
Na torfowiskach tych stwierdzono występowanie wielu rzadkich i chronionych gatunków ptaków,
w tym wpisanego do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt - błotniaka łąkowego oraz błotniaka stawowego,
dziwonie, podróżniczka, rycyka, derkacza. Na łąkach
w pobliżu Majdanu Zahorodyńskiego występuje również bocian czarny. Podmokłe torfowiska są również
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Zbiornik w Majdanie Zahorodynskim

Skansen

Dwór w Siedliszczu

Dwór w Kuliku

biotopem licznych gatunków płazów i gadów, zwierząt będących sprzymierzeńcami rolników w walce
ze szkodnikami upraw polowych. Swoje stanowiska
ma tu kolejny zagrożony wyginięciem gatunek - żółw
błotny. Na torfowiskach rośnie wiele gatunków roślin
objętych ochroną prawną, m.in. grążel żółty, grzybień
biały, gniadosz królewski, goryczka wąskolistna, goździk pyszny, kukułka szerokolistna, rosiczka okragłolistna.
W centrum Siedliszcza znajduje się rynek z promieniście rozchodzącymi się ulicami, na ul. Szpitalnej znajduje się Skansen Regionalny. Przeniesiono do
skansenu drewnianą plebanię z 1904 roku, drewnianą stodołę krytą strzechą z lat 20. XX wieku, wiejską
studnię z żurawiem oraz kierat do napędzania tradycyjnych maszyn rolniczych. W jednej z izb skansenu
odtworzono wnętrze biura z lat 50. XX wieku, ekspozycję socrealistyczną uzupełniono wystawą odbiorników radiowych, telewizyjnych, projektorów filmowych
oraz emaliowanych tablic i szyldów z okresu PRL.
W kolejnej sali prezentowane jest wnętrze typowej
wiejskiej izby z regionu, z pełnym wyposażeniem –
kuchnia z kapą, łóżko, kredens, stół oraz sprzęt codziennego użytku – z przełomu XIX i XX wieku. Wsali
kominkowej prezentowana jest stała ekspozycja etnograficzno-archeologiczna oraz czasowe wystawy.
W zbiorach znajduje się około tysiąca muzealiów. Na
dziedzińcu skansenu można zobaczyć macewy żydowskie.
Innym elementem krajobrazu kulturowego są zabytki znajdujące się na terenie Gminy Siedliszcze m.in:
Zespół dworsko – parkowy w Siedliszczu
W XVII w. istniał tutaj dwór obronny, na miejscu którego Wojciech Węgleński ufundował kolejny obiekt,
późnobarokowy dwór drewniany otoczony parkiem.
Po II wojnie światowej był on wykorzystywany jako
szkoła. Dwór został wzniesiony około 1760 r. przez
podstolego buskiego Wojciecha Węgleńskiego. Pierwotnie składał się z szesnastu izb. W XX w. częściowo
został przekształcony oraz powiększony o dwie przybudówki. W 1960 r. zlikwidowano czterokolumnowy
portyk z tarasem, pozostawiając murowany podest
ze schodami. Częściowo zachowany park został zdewastowany w okresie międzywojennym (wycięto ok.
60% drzew w tym stare lipy i kilkumetrowych obwodach). Obecnie założenie dworsko-parkowe posiada
powierzchnię 1 ha. Usytuowane jest na wzgórzu, otoczonym od południa i zachodu stawami. Zachowała

się brama wjazdowa
i gazon, w centrum którego rośnie dąb szypułkowy
o obwodzie 250 cm. Wokół gazonu jest aleja obsadzona brzozami i lipami.
Zespół dworsko-parkowy w Nowym Chojnie
Budynek powstał około 1870 r. jako budowla klasycystyczna z elementami eklektycznymi. W XVIII w.
istniał w Chojnie drewniany dwór Karpińskich, na
miejscu którego w 2 połowie XIX w. powstała niewielka rezydencja, otoczona parkiem angielskim i sadem.
Jest murowany, parterowy i rozplanowany na rzucie
prostokąta, z dwoma ryzalitami bocznymi. Przykrywa
go czterospadowy dach. Front zwrócony jest w kierunku wschodnim. Elewacje są asymetryczne. W centrum frontu znajduje się murowana arkadowa pergola, wkomponowana w bryłę obiekt. Przed budynkiem
znajduje się duży owalny gazon. Mimo zatarcia układu kompozycyjnego przez utworzenie nowych alei,
zachowały się fragmenty szpaleru grabowego odgraniczającego park od zachodu oraz pozostałości alei
kasztanowcowych i żywopłotów
Zespół dworsko-parkowy w Kuliku
Dwór w Kuliku zbudowany przez Henryka Załuskiego i jego żonę Michalinę Salomeę z Sieroszewskich po 1884 r. jest przykładem typowej rezydencji
ziemiańskiej z końca XIX w. w stylu klasycystycznym
z elementami eklektycznymi. Budynek parterowy murowany, o elewacji asymetrycznej z oranżerią, tarasem
i czterokolumnowym portykiem w ryzalicie środkowym. Obiekt przykryty wielospadowym obitym blachą dachem.

Zespół dworsko-parkowy w Nowym Chojnie
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GMINA WOJSŁAWICE
Urząd Gminy Wojsławice ul. Rynek 30, 22-120 Wojsławice, tel. 82 566 91 02
gmina@wojslawice.com, www.wojslawice.com

Zabytkowy układ urbanistyczny centrum Wojsławic

Gmina Wojsławice położona jest we wschodniej części Wyżyny Lubelskiej, na terenie subregionu zwanego
Działami Grabowieckimi, dobrze skomunikowana z miastami powiatowymi – Chełmem (27 km), Krasnymstawem
(34 km), Zamościem (34 km), Hrubieszowem (35 km) oraz
wojewódzkim Lublinem (86 km).
Wojsławice historyczne miasteczko Trzech Kultur
OŚRODEK TRZECH KULTUR
W Majdanie Ostrowskim zapraszamy do Ośrodka
Trzech Kultur. Dawną wielokulturowość gminy Wojsławice
możemy poznawać dzięki ekspozycjom w salach kultury
polskiej, kultury ukraińskiej i kultury żydowskiej. W Ośrodku prowadzone są różnorodne warsztaty dla różnych grup
wiekowych.

Ośrodek Trzech Kultur w Majdanie Ostrowskim
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Staw przy ul. Uchańskiej - miejsce rekreacji i wypoczynku z plenerową siłownią i placem zabaw

IZBA TRADYCJI ZIEMI WOJSŁAWICKIEJ
Turystom szczególnie polecamy odwiedzenie Izby Tradycji Ziemi Wojsławickiej – dawną synagogę. W tym miejscu prezentowane są wielokulturowe dzieje lokalnej społeczności Wojsławic. Odbywają się tu koncerty, wernisaże
kultywujące tradycje kultury żydowskiej oraz wystawy tymczasowe.

Izba Tradycji Ziemi Wojsławickiej

Ośrodek Dawnych Kultur i Tradycji w Rozęcinie

OŚRODEK DAWNYCH KULTUR I TRADYCJI
Ośrodek Dawnych Kultur i Tradycji w Rozięcinie jest
miejscem wskrzeszania dawnych kultur i lokalnych
tradycji. Organizowane są warsztaty rękodzielnicze,
śpiewacze i kulinarne. Można tu spróbować wiejskiego chleba ze smalcem i ogórkiem kiszonym na wodzie
z miejscowego źródła lub ze świeżym masłem wykonanym samodzielnie w trakcie warsztatów.
ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE:
• W Starym Majdanie zlokalizowana jest ścieżka
edukacyjno - przyrodniczą. Trasa w formie pętli liczy
około 2,3 km. Ścieżka rozpoczyna się przy niszy źródłowej i prowadzi przez malowniczy wąwóz lessowy.
Jar wyróżnia duża głębokość, długość oraz wybijające
na jego początku źródła, a także bogate runo sprzyjające występowaniu różnorodnych gatunków grzybów,
paproci oraz rzadkich gatunków roślin. Poza tradycyjnymi tablicami edukacyjnymi, zawierającymi opisy pobliskiej przyrody ustawione zostały również przyrządy edukacyjne tj. drewniane puzzle, światowid, zegar
wiedzy. Po wyjściu z wąwozu na jedno z najwyższych
wzniesień na terenie gminy, podziwiamy przepiękną
panoramę najbliższej okolicy.
• Kolejna ścieżką edukacyjno – przyrodniczą w znajduje się w Majdanie Ostrowskim. Trasa liczy około 800m.
Ścieżka rozpoczyna się przy dawnym budynku szkoły
w Majdanie Ostrowskim i prowadzi przez malowniczy
młodnik i okopy z I wojny światowej. Przyrządy i tablice edukacyjne umieszczone na trasie ścieżki mogą posłużyć do przeprowadzenia ciekawych lekcji przyrody
i sprawdzić wiedzę na ten temat.

Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „Wojsławickim Wąwązem”
w Starym Majdanie

Naturalne źródłu wody „Krynica za studnią” w Rozięcinie.

Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „Przy Szurze”
w Majdanie Ostrowskim

Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki
Wojsławice Rynek 20A tel. (82) 5669 153
e-mail: wojslaw-gci@wojslawice.com
www: gcksitwojslawice.naszdomkultury.pl

51

GMINA WOLA UHRUSKA
Urząd Gminy Wola Uhruska ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska, tel. 82 591 50 03
wolauhruska@lubelskie.pl, www.wolauhruska.pl

Gmina Wola Uhruska położona jest częściowo
na północno-wschodnim cyplu Pagórów Chełmskich,
tzw. Łuku Uhruskim oraz w obrębie doliny Bugu. Północna część gminy znajduje się na skraju Pojezierza
Łęczyńsko-Włodawskiego będącego częścią Polesia
Lubelskiego. Taka mozaika terenu, nieprzekształcone
o dużej lesistości środowisko naturalne oraz dogodne
warunki klimatyczne wytworzyły swoisty mikroklimat
sprzyjający zdrowemu i przyjemnemu wypoczynkowi. Turystyczny charakter gminy ukształtował się już
w okresie II Rzeczpospolitej, kiedy to w okresie letnim
licznie przebywali nad Bugiem tzw. letnicy.
Wyjątkowe walory przyrodnicze tych terenów potwierdzają różnego rodzaju formy ochrony prawnej
obejmujące ponad 60% terenu gminy. Do najważniejszych z nich należą Sobiborski Park Krajobrazowy
z 3 rezerwatami przyrody, ustanowiony przez UNESCO Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Polesie
Zachodnie”, Europejska Sieć Ekologiczna NATURA
2000, Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu.
Ciekawie przedstawia się również historia tego obszaru. To właśnie z Uhruska, od którego powstała w
XVI w. nazwa Wola Uhruska, książę Daniel I Halicki
przeniósł w 1240 r. stolicę swojego księstwa do Chełma. Wg Kroniki halicko-wołyńskiej w Uhrusku (daw.
Uhrowesk) w 1204 r. istniała osada obronna położona u ujścia Uherki do Bugu. Według kroniki w roku
1218 książę halicki Daniel Romanowicz przeniósł
swoją siedzibę z Halicza do Uhruska rozbudowując
i umacniając gród oraz przeniósł tu również diecezję fundując prawosławny monastyr pw. św. Eliasza
Proroka oraz katedrę pw. Bogurodzicy. Wg ostatnich
badań ukraińskich archeologów miejsce ówczesnego
grodu znajduje się bezpośrednio przy Bugu po ukraińskiej stronie na wysokości Woli Uhruskiej, zwane
przez miejscowych “cerkiewka” i jest dobrze widoczne z polskiego brzegu rzeki. Sama Wola Uhruska jest
wzmiankowana po raz pierwszy w 1531 r. po tym jak
potomkowie ruskiego bojara Olechny (Aleksandra)
Dymitrowicza „Białego“, który otrzymał Uhrusk od
Władysława Jagiełły, przeszli na katolicyzm i nadali
poddanym po sąsiedzku tzw. wolniznę.

Kościół w Kosyniu (dawna cerkiew)

Do najciekawszych historycznie miejsc w gminie
należy Uhrusk – jedna z najstarszych wsi w byłym
województwie chełmskim, w której obecnie warto zobaczyć:
• Kościół pw. św. Jana Chrzciciela wybudowany
w latach 1676-78 z zabytkowymi obrazami – Matki
Boskiej z Dzieciątkiem zw. Szkaplerzną i Chrzest Chrystusa, oba z XVII w.
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Cerkiew pw. Zaśnięcia NMP w Uhrusku.

• Cerkiew prawosławną pw. Zaśnięcia Najświętszej
Maryi Panny z 1849 r. (dawniej unicką) z XVIII wiecznymi obrazami pochodzącymi z rozebranej w 1939 r.
cerkwi w Zbereżu.
• Zespół podworski obejmujący dwór i park spacerowy.
• Cmentarz katolicki z XVIII w. z grobowcem rodziny Kunickich (spoczywają tam prochy znanego
w XIX w. literata i grafika Leona Kunickiego).
Będąc w gminie koniecznie trzeba odwiedzić:
• Wolę Uhruską – miejscowość gminna położona nad
starorzeczem Bugu z tradycjami turystycznymi sięgającymi okresu międzywojennego. Znajduje się tu m.in.
strzeżone kąpielisko „Pompka”, kompleks kolejowy na
linii Chełm-Włodawa (daw. Chełm – Brześć) z wieżą ciśnień z 1887 r. i dworcem oraz obiekty po byłej hucie
szkła z 1923 r.
• Kosyń – wieś skryta wśród lasów i bagien gdzie
napotkać można żółwie błotne, jest też tam bizantyjsko-klasycystyczna dawna cerkiew prawosławna
z 1890 r., obecnie Kościół katolicki pw. św. Stanisława
Kostki, oraz dawny cmentarz unicki.
• Józefów z prywatnym miniskansenem sprzętu rolniczego i urządzeń gospodarstwa domowego – właściciel jako wieloletni sołtys wsi chętnie dzieli się swoją rozległą wiedzą na temat historii i funkcjonowania
miejscowości, w której funkcjonowała na początku
XX w. huta szkła.
• Majdan Stuleński z pomnikowymi jesionami wyniosłymi w pozostałościach parku podworskiego Kunickich.
Liczne wzniesienia Łuku Uhruskiego pozwalają podziwiać rozległe panoramy doliny Bugu. Na jednym
nich, w Woli Uhruskiej, zwanym “Pomnikiem” – na początku XX w. stał tam pomnikowy obelisk upamiętniającym cara Aleksandra II oraz wizytę w tym miejscu jego wnuka cara Mikołaja II. Znajduje się tu wieża
widokowa, z której widać zarówno dolinę Bugu, jak
i zaczynające się tu objęte parkiem krajobrazowym
Lasy Sobiborskie.
To właśnie w tych lasach znajdują się m.in.:
• Rezerwat przyrody “Trzy Jeziora” – tworzący razem z rezerwatem “Brudzieniec” jeden system hydrologiczny, w którym występuje ok. 25 gatunków
roślin objętych ścisłą ochroną oraz ok. 15 ochroną
częściową.
• Rezerwat “Małoziemce” – chroniący kolonię lęgową czapli siwej liczącą ok. 60 gniazd.

Park z rzeźbami

• Rezerwat „Źółwiowe błota” – utworzony w celu
zachowania jednego z najliczniejszych w kraju stanowisk lęgowego żółwia błotnego.
Wola Uhruska od początku lat 90-tych ub. w. jest
miejscem organizacji plenerów plastycznych. Co roku
na początku sierpnia do Woli Uhruskiej przyjeżdżają
artyści rzeźbiarze i malarze z Polski, Ukrainy i Białorusi,
by w nadbużańskich plenerach tworzyć swoje prace.
Spacerując po Woli Uhruskiej nie sposób nie natknąć
się na rzeźby powstałe podczas tych plenerów. Jedna
z ulic zyskała miano Alei Rzeźb. Liczne obrazy zdobią
wnętrza budynków użyteczności publicznej, takich jak
Urząd Gminy, Zespół Szkół czy świetlice wiejskie.
Tradycyjnie podsumowanie plenerów odbywa się
w formie festynów “Kresy 92”, podczas których prezentowana jest wystawa poplenerowa oraz organizowany jest jarmark będący okazją do nabycia innych
obrazów i rzeźb autorstwa uczestników pleneru. Festyny odbywają się zazwyczaj w drugi weekend sierpnia przy ośrodku “Pompka” w Woli Uhruskiej.
Do aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Wola
Uhruska zachęcają następujące atrakcje turystyczne:
• dydaktyczna ścieżka przyrodniczo-historyczna
„Dolina Bugu” wiodąca ulicami Woli Uhruskiej oraz
malowniczymi łąkami w dolinie Bugu,
• dydaktyczna ścieżka przyrodnicza Stulno wiodąca
przez rezerwat “Trzy Jeziora”;
• piesze szlaki PTTK,
• szlaki rowerowe (Green Velo, Lublin-Wola Uhruska,
Hrubieszów-Janów Podlaski),
• szlak kajakowy “Poleska Dolina Bugu”,
• szlak konny “Na Huculskim Grzbiecie”
• liczne łowiska wędkarskie na Bugu i jego starorzeczach,

Plener rzeźbiarski

• możliwość wyjazdu na Pojezierze Szackie (UA) – poprzez przejście graniczne w Dorohusku (obowiązuje
paszport).

Ośrodek „Pompka”

Spływ kajakowy na Bugu

Łuk Uhruski
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GMINA ŻMUDŹ
Urząd Gminy Żmudź ul. Kasztanowa 22, 22-114 Żmudź, tel. 82 568 01 82,
urzad@zmudz.gmina.pl, www.zmudz.gmina.pl
Żmudź swą intrygującą nazwę zawdzięcza ponoć osadnikom z terenu litewskiej Żmudzi, którzy otrzymali tę
ziemię w nagrodę za zasługi w bitwie pod Grunwaldem
w 1410 roku. Nawiązanie do tego wydarzenia ma odbicie
w herbie Gminy, przedstawiającym niedźwiedzia w łodzi,
a właśnie to zwierzę umieszczone było w godle dawnego
Księstwa Żmudzkiego.

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Żmudzi
(zewnątrz i wewnątrz)

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Klesztowie
(z zewnątrz i wewnątrz)

KOŚCIÓŁ PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP
W KLESZTOWIE
Kościół późnobarokowy, sprzed 1772 r. z polichromiami
Gabriela Sławińskiego. Otoczony murem z bramą i dzwonnicą. W obrębie znajdują się budynki dawniej przeznaczone dla służby kościelnej i szpitala dla ubogich.
KOŚCIÓŁ PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA
PAŃSKIEGO W ŻMUDZI
Drewniany kościół, dawniej cerkiew unicka, wybudowany w 1753 r. z fundacji starosty lubelskiego Jana Zamojskiego. W trakcie prac renowacyjnych przy fundamentach odnaleziono kilkanaście grobów, były to pochówki dziecięce.
DREWNIANA KAPLICA ŚW. JANA CHRZCICIELA
W DRYSZCZOWIE
Postawiona w 1857 roku wprost na bijącym w tym miejscu źródle. Jak mawiają najstarsi mieszkańcy woda z tego
źródła ma cudowne właściwości uzdrawiające.
O wielowiekowej i wielokulturowej przeszłości tych
ziem świadczą też liczne CMENTARZE zachowane na terenie gminy Żmudź, m.in.: prawosławne w Pobołowicach,
Roztoce i Leszczanach, ewangelickie w Syczowie, Leszczanach i Bielinie, rzymskokatolickie w Klesztowie i Żmudzi
oraz greckokatolicki w Leszczanach. W Maziarni znajdują
się mogiły żołnierzy radzieckich, a w Żmudzi cmentarz jeńców radzieckich z filii Stalagu 319.
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DREWNIANY MŁYN WODNO - GAZOWY
W POBOŁOWICACH
Młyn stoi w oddaleniu od wsi, to wymarzone miejsce
na wypoczynek. Wystarczy wyjść z podwórka, aby znaleźć
się nad stawem albo w lesie. Odradzamy jednak spacery w księżycowe noce, bo możemy natknąć się na ducha.
Według przekazów męska postać, przechadzająca się nad
wodą i niknąca we mgle, to podobno dusza pewnego lublinianina pokutującego za kradzież ryb.
GALERIA PIEŃKÓW
Galerię Pieńków w rezydencji Marka Marii Pieńkowskiego w Lipinkach od lat odwiedzają polscy i zagraniczni artyści, aby uczestniczyć w wystawach, warsztatach i plenerach
malarskich. Dotychczasowa działalność galerii obok wystaw znanych artystów ukierunkowana była na wschodzące gwiazdy polskiej sceny plastycznej.

Młyn wodno - gazowy w Pobołowicach

Galeria Pieńków

ETNOGRAFICZNA IZBA REGIONALNA
W STANISŁAWOWIE
W 2003 roku w budynku po byłej szkole podstawowej
swoją działalność zapoczątkowała Etnograficzna Izba Regionalna. Jej zadaniem jest przybliżenie życia mieszkańców
tych ziem pod koniec XIX wieku i XX wieku. Prezentowane
są tutaj między innymi: narzędzia przydatne w gospodarstwie i w domu, naczynia, obrazy, odzież, meble. Znajduje
się tam również kolekcja starych rubli.
ZBIORNIK WODNY „DĘBOWY LAS”
Dębowy Las jest to zalew z wydzieloną piaszczysto-trawiastą plażą i strzeżonym kąpieliskiem. W bardziej ustronnych częściach zalewu znajdują się stanowiska wędkarskie,
gdzie można złowić wielkie ponad 20 kilogramowe sumy,
wielkie amury, szczupaki oraz karpie.
ZBIORNIK WODNY „PUSZCZA”
Powierzchnia ok. 12 ha, zasilany wodami Kanału Żmudzkiego.
REZERWAT PRZYRODY „ŻMUDŹ”
Na jego terenie występują unikalne formy erozyjne
oraz roślinność kserotermiczna, w tym jedno z najbogatszych stanowisk lnu złocistego. Roślina ta znajduje się na
czerwonej liście gatunków zagrożonych wyginięciem. Na
terenie rezerwatu występuje także szereg innych rzadkich
gatunków roślin, min. 5 gatunków storczykowatych.
DĄB SZYPUŁKOWY „KAZIMIERZ”
Znajduje się w lesie przy Pobołowicach-Kol. Nazwany
dla uczczenia chełmskiego regionalisty i działacza PTTK
Kazimierza Janczykowskiego.
KOPIEC JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
Marszałek Józef Piłsudski, podróżując z Święcicy do
Okszowa, zatrzymał się na krótki wypoczynek w Wołkowianach. Na pamiątkę tego wydarzenia w 1935 r. usypano
kopiec, w 1942 r. zniszczony i obudowany w 1991. Miejscowa szkole nadano imię Marszałka w 1995 r, jako pierwsza
w byłym woj. chełmskim.

Etnograficzna Izba Regionalna w Stanisławowie

SZLAK ROWEROWY
Przez teren gminy przebieg szlak rowerowy Malowniczy Wschód. Szlak przebiega przez teren czterech gmin:
Dorohusk, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź.

Rezerwat „Żmudź”

Zalew „Dębowy Las”

Zalew „Puszcza”

Kopiec Piłsudskiego

STRZELNICA w Puszczy
Chełmskie Stowarzyszenie Strzeleckie „MAGNUM”
tel. 723-998-301
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Informacje ogólne
Gmina BIAŁOPOLE
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Ośrodek
w Białopolu, ul. Hrubieszowska 1;
Apteka Prywatna w Białopolu, ul. Chełmska 9;
Bank Spółdzielczy w Białopolu, ul. Chełmska 1A;
Urząd Pocztowy w Białopolu, ul. Chełmska 9.
Gmina CHEŁM
Poczta Polska, ul. Różana 8, Okszów;
Bank Spółdzielczy w Chełmie. Oddz. w Pokrówce, ul.
Mostowa 8.
Miasto CHEŁM
Gmina DOROHUSK
Apteki: Zielona ul. I AWP 27, Dorohusk-Osada; ul. Kwiatowa 1, Dorohusk-Osada;
Komenda Policji, ul. Niepodległości 51, Dorohusk
Przychodnie: NZOZ „Dormed” Przychodnia Medycyny
Rodzinnej, I AWP 32, Dorohusk;
Poczta Polska, ul. Berdyszcze 2 A, Berdyszcze; Poczta
Polska, Brzeźno 3, Brzeźno;
Bank Spółdzielczy w Leśniowicach, ul. I AWP 4, Dorohusk; Agencja PKO Banku Polskiego, ul. Kościuszki 17,
Dorohusk-Osada;
Aktualne rozkłady dostępne na portalu dorohusk.info
- http://dorohusk.info/rozklady-jazdy/.
Gmina DUBIENKA
Apteka ul. Cerkiewna 2, Dubienka;
Ośrodek Zdrowia, ul. Cerkiewna 2, Dubienka;
Urząd Pocztowy, ul. Rynek 18A, Dubienka.
Gmina HORODŁO
Drogowe przejście graniczne Zosin - Uściług oddalone o 7 km od Horodła.
Niepubliczny ZOZ w Strzyżowie, ul. Armii Krajowej 34;
w Horodle ul. Piłsudskiego 115,
Apteka Horodło ul. Piłsudskiego 38, 22-523 Horodło;
Punkt Apteczny Strzyżów, ul Jagiellońska 21;
Poczta Polska ul. Rynek 11, Horodło;
Bank Spółdzielczy Werbkowice o/Horodło ul. Rynek
15.
Gmina KAMIEŃ
Ośrodek Zdrowia w Kamieniu, ul. Diamentowa 8;
Poczta Polska, ul. Diamentowa 5, Kamień.
Gmina LEŚNIOWICE
Apteka, Leśniowice 97;
Gminny Ośrodek Zdrowia, Leśniowice 40;
Poczta Polska, ul. Politówka 19B, Politówka;
Bank Spółdzielczy w Leśniowicach, ul. Politówka 22A,
Politówka.
Miasto i Gmina REJOWIEC
Urząd Miejski w Rejowcu ul. Wiktoryna Zalewskiego 1;
Apteka ul. Kościuszki 118;
Komisariat Policji, ul. Parkowa 23, Rejowiec;
Ośrodek Zdrowia, ul. Reja 2, Rejowiec;
Urząd Pocztowy, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, Rejowiec.
Bank Spółdzielczy oddział w Rejowcu ul. Reja 1a;
Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu ul. Fabryczna 13.

Miasto REJOWIEC FABRYCZNY
Apteka Nowa ul. Lubelska 9, Rejowiec Fabr.; Apteka
z Sercem ul. Chełmska 99, Rejowiec Fabr.;
Przychodnia Eskulap NZOZ, ul. Chełmska 99, Rejowiec
Fabr.;
Poczta Polska, ul. Ludwika, Hirszfelda 6 Rejowiec Fabr.;
PKO Bank Polski S.A.-Odd. 1 w Rejowcu Fabr., ul. Parkowa 1 A.
Gmina REJOWIEC FABRYCZNY
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego w Lisznie Janisz Elżbieta, Liszno 57;
Punkt apteczny, Liszno 44a.
Gmina RUDA-HUTA
Apteka, ul. Wójtowicza 7; ul. Wójtowicza 3A, Ruda-Huta;
Przychodnia Ruda-Med, ul. Niepodległości 36, Ruda-Huta;
Urząd Pocztowy, ul. Niepodległości 39, Ruda-Huta;
Bank Spółdzielczy w Sawinie, Oddz. w Rudzie-Hucie,
ul. Niepodległości 35.
Gmina SAWIN
DOZ Apteka dbam o zdrowie, ul. Chutecka 17B, Sawin;
Twoja Apteka, ul. Chełmska 5, Sawin;
Komisariat Policji w Sawinie, ul. Chutecka 10,
Przychodnia Sawin-Med. ul. Chutecka 14B, Sawin; Ludi-Med. NZOZ, ul. Chełmska 5, Sawin;
Poczta Polska, Rynek 17A, Sawin;
Bank Spółdzielczy w Sawinie, ul. Rynek 6.
Miasto i Gmina SIEDLISZCZE
Nowa Apteka LISZCZ ul. Szpitalna 39, Siedliszcze;
Posterunek Policji w Siedliszczu, ul. Leśna 10,
Przychodnia Salus NZOZ, ul. Aleksandra Bałasza 9,
Siedliszcze.
Gmina WOJSŁAWICE
Apteka Na Gwarku ul. Rynek 28, Wojsławice;
Ośrodek Zdrowia, ul. Partyzancka Kolonia 2, Wojsławice-Kol.;
Poczta Polska, ul. Rynek 86 B, Wojsławice;
Bank Spółdzielczy, ul. Rynek 23, Wojsławice.
Gmina WOLA UHRUSKA
Apteka, ul. Dworcowa 11, Wola Uhruska;
Przychodnia SPZOZ w Woli Uhruskiej, ul. 1-ego Maja 1;
Poczta Polska, ul. Dworcowa 10, Wola Uhruska;
Bank Spółdzielczy w Leśniowicach O. w Woli Uhruskiej, ul. Szkolna 6.
Gmina ŻMUDŹ
Apteka „Zielona”, ul. Lipowa 2, Żmudź,
Przychodnie – Amimed, ul. Lipowa 2, Żmudź;
Urząd Pocztowy ul. Kasztanowa 2
Bank Spółdzielczy w Leśniowicach. Oddział w Żmudzi
ul. Kasztanowa 12.

Informator

Zespół redakcyjny informatora to przedstawiciele miast i gmin, których dotyczy wydawnictwo. Osoby te współtworzyły informator i odpowiadały za treści i fotografie związane
z ich jednostką samorządu terytorialnego: Anna Mazur - UG Białopole, Bartłomiej Kazimierczak, Aneta Szostak – UM Chełm, Renata Lalik – UG Dorohusk, Grzegorz Mikołajczyk – UG Dubienka, Krzysztof Ostapiuk– UG Horodło, Grzegorz Mysiak – UG Kamień,
TURYSTYKA * REKREACJA * KULTURA Agnieszka Poźniak – UG Leśniowice, Karolina Lipińska-Woźniak - UM Rejowiec, Sylwia
– UM Rejowiec Fabryczny, Agata Laskowska – UG Rejowiec Fabryczny, Jarosław
Chełmskie Pagóry i Równiny Wnętrzak
Walczuk, Paweł Maśluch – UG Ruda-Huta, Tomasz Sutryk – UG Sawin, Maciej Dudek – UG
Redakcja: Urząd Gminy Chełm Siedliszcze, Mariusz Jachimczak – UG Wola Uhruska, Marcin Farfos – UG Wojsławice, Lidia
22-100 Pokrówka ul.Gminna 18 Koguciuk – UG Żmudź, Anna Lipnicka-Parczewska – LGD „Ziemi Chełmskiej”, Ryszard
Kontakt: 82 575 02 38 Mielniczuk – UG Chełm + skład graficzny, Adam Haponiuk – UG Chełm + organizacja.
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