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Z przyjemnością oddaję na Państwa ręce folder „Powiat Chełmski”, który z pewnością
zaskoczyPaństwaukazującswójpotencjał kulturowy,gospodarczyorazprzyrodniczy.Dorobek
kulturowy podkreśla oraz przypomina o dziejowym charakterze tego regionu, a malownicze
nadbużańskie krajobrazy zapewniająwielokroćprzeżyćdla ludzi szukającychwytchnienia.

Ziemia Chełmska to miejsce gdzie przeszłość wyznacza kierunki teraźniejszości i przy-
szłości, zdając sobie sprawę zwielkiej wartości dziedzictwa kulturalnego. Jako samorząd, suk-
cesywnie prowadzimy działania na rzecz poprawy warunków dla rozwoju turystyki, poprzez
zrealizowaniewielu inwestycji. Zróżnicowanie szaty roślinnej powoduje, że jest to idealnemiej-
scedouprawiania turystyki pieszej oraz rowerowej.

Z radością oddaję w Państwa ręce niniejszą publikację, która przybliży jej czytelnikom
specyfikę Powiatu Chełmskiego, pomoże również w pełni korzystać z jego walorów rekreacyj-
nych iwskażemiejsca,którymwartopoświęcić uwagę.

Szanowni Państwo

PiotrDeniszczuk
StarostaChełmski
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Powiat Chełmski położony jestwewschodniej części Polski i graniczy bezpośrednio zUk-
rainą,wyznaczając tym samymponad 50 km zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Podwzglę-
dem administracyjnym Powiat Chełmski przynależy do województwa lubelskiego. Od północy
graniczy z powiatem włodawskim, od zachodu z powiatami łęczyńskim, świdnickim i krasno-
stawskim, a od strony południowej z powiatem hrubieszowskim oraz na niewielkiej długości
zpowiatemzamojskim.Wskładpowiatuwchodzi 15gmin,wtym: 1miejska–RejowiecFabrycz-
ny,2 gminymiejsko-wiejskie–Siedliszcze,Rejowiec i 12 gminwiejskich–Białopole,Chełm,Do-
rohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Rejowiec Fabryczny, Ruda-Huta, Sawin, Wierzbica,
Wojsławice, Żmudź.Miasto Chełm jest siedzibą powiatu chełmskiego, ale podwzględem admi-
nistracyjnym stanowi powiat grodzki. Powiat Chełmski zajmuje obszar 1885,84 km², który za-
mieszkuje78418tys.osób,średniagęstośćzaludnienia to43osobynakm².

Powiat chełmski charakteryzuje się dużymurozmaiceniem rzeźby terenu.Obok nizinne-
go krajobrazu Obniżenia Dubienki spotyka się tutaj krajobraz wyżynny Pagórów Chełmskich,
a nawet krajobraz o cechach podgórskich, którego fragmenty zaznaczają się szczególnie na te-
renie Działów Grabowieckich. Zasadniczym celem ochrony krajobrazu jest zabezpieczenie
wszystkich wartości przyrodniczych, których dotychczasowa gospodarka nie zdołała prze-
kształcić lub zniszczyć.

Dzikaprzyroda,czystepowietrze i liczne terenyobjęte ochroną togłówneatutypowiatu
chełmskiego. Niemal połowa powierzchni powiatu to obszary chronione,m.in. Strzelecki Park
Krajobrazowy ze świetlistymi dąbrowami imalowniczymi łąkami oraz Chełmski Park Krajobra-
zowyzunikatowymiwskali kraju i Europy torfowiskamiwęglanowymi,które sąostoją rzadkich
gatunkówptaków i roślin.

ChełmskiParkKrajobrazowy
Zajmuje powierzchnię 14 000 ha. Położony jest na terenie gmin Chełm, Dorohusk, Sa-

win i Ruda-Huta.W zasięgu parku znajdują się cenne, nieznacznie przekształcone kompleksy
leśne z dużym bogactwembiotypów (siedliska borowe, grądowe i łęgowe ze znaczną liczbą ro-
ślin rzadkich). Okolice Chełma są miejscem występowania unikalnych w skali kraju torfowisk
węglanowych, z dominującym szuwarem kłoci wiechowatej. Na obrzeżach kłociowisk wystę-
pują zbiorowiska rzadkich gatunków turzyc. Z innych rzadkich roślin należywymienić następu-
jące:miłekwiosenny,wisienka stepowa, dziewięćsił bezgłowy, gorczyczka krzyżowa, storczyk
kukawka i aster gawędka.Wparku i jego sąsiedztwie rosną53gatunki będące pod ochroną ści-
słą i 13 pod ochroną częściową. Niektóre rosną (zwłaszcza na torfowiskach) w populacjach li-
czących tysiące osobników. Są to m.in.: kosaciec syberyjski, storczyk krwisty, zawilec
wielkokwiatowy i goździk pyszny. Szczególne zróżnicowanie siedliskowewarunkuje niezwykłe
bogactwo faunistyczne parku. Stwierdzono tutaj gniazdowanie 152 gatunków ptaków m.in.:
czarnych bocianów, żurawi, orlików krzykliwych, wodniczki (jeden z najbardziej zagrożonych
wyginięciem ptaków europejskich), sowy błotnej, dubelta, kulika wielkiego i innych. W okoli-
cach Stanisławowa, na torfowiskach i w obszarach Leśnictwa Sawin występuje żółw błotny.
Niezwykle bogata jest też fauna bezkręgowców. Żyje tu ponad 800 gatunkówmotyli (38%ży-
jących w Polsce). Dotychczas kilkunastu z nich poza okolicami Chełma w Polsce nie zaobser-
wowano. Wiele znalazło się na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce.
Na terenie parkuutworzono trzy rezerwatyprzyrody: leśny– „Bachus” i torfowiskowe– „Brzeź-
no” oraz „Bagno Serebryskie”. Na trasie ścieżek turystycznych wyznaczonych w rezerwatach
„Bagno Serebryskie” i „Brzeźno” ustawiono dwiewieże obserwacyjne.WBrzeźnie powstał też
ośrodek dydaktyczno-muzealny Zarządu Chełmskich Parków Krajobrazowych. W parku oraz
jego sąsiedztwie zapomniki przyrodyuznano53obiekty.

StrzeleckiParkKrajobrazowy
Położony jest na pograniczu powiatu chełmskiego i hrubieszowskiego. Zajmuje na tere-

nie powiatu chełmskiego powierzchnię6791 ha (gminaDubienka i Białopole).Park charaktery-
zuje się ubogą rzeźbą terenu. Dominują tutaj obszary płaskie, z rzadka urozmaicone pagórami
o niewielkiej wysokości względnej.Najbardziej czytelną formą rzeźby jest rozległa dolina Bugu,
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osiągająca największą szerokość w północnej części parku. Rzeka ma charakter naturalny,
tworzy liczne zakola. Pozostałościąwielu dawnych odciętych przez rzekę zakoli są starorzecza,
tzw. „bużyska”, ulegające szybkiemu zarastaniu. Jest to typowy park leśny (92% powierzchni
wobrębie powiatu chełmskiego stanowią lasy), z dominacją gatunkowąsosny.Wparkuwystę-
puje wiele rzadkich gatunków roślin, 35 znajduje się pod ścisłą ochronąm.in.: obuwik pospoli-
ty, storczyk kukawka i goździk pyszny. Lasy Strzeleckiego Parku Krajobrazowego zostały
wpisane na listę ostoi ptakówo znaczeniu krajowym,natomiast dolina Bugu jako ostoja o zna-
czeniu europejskim.Niektóre z gatunkówptaków, jak np. orlik krzykliwy znalazły tu optymalne
warunki do rozrodu. Liczne są również inne gatunki drapieżnych ptaków leśnych: myszołowy,
jastrzębie, trzmielojady. Z innych kręgowców należy wymienić ginącego w Polsce żółwia błot-
nego oraz bobra i wydrę. Na terenie parku utworzono dwa rezerwaty przyrody: „Siedliszcze”
i „Liski”, o łącznej powierzchni 106ha.Za pomniki przyrody (wparku i jego najbliższymsąsiedz-
twie) uznano 11 obiektów.

ChełmskiObszarChronionegoKrajobrazu
Zajmuje powierzchnię 34 tys. ha. Rozciąga się półkolem od Głębokiego (powiat łęczyń-

ski),dochodzącdomiejscowościŚwierżenadBugiem,anapołudniuwrejonPobołowic.Wjego
środkowej części zlokalizowany jest Chełmski Park Krajobrazowy. W granicach obszaru znaj-
dują się charakterystyczne krajobrazy PagórówChełmskich i Obniżenia Dubienki. Są tomasyw-
ne wyniosłości zbudowane ze skał wapiennych (margle kredowe) na przemian podmokłymi
zagłębieniami, w których spotkać można wszystkie typy torfowisk niskich, w tym charaktery-
styczne dla tego mezoregionu torfowiska węglanowe. Lasy, wykształcone na żyznych siedli-
skach, budują wielogatunkowe drzewostany z bogatym runem i podszytem. Szczególną
funkcją Chełmskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu jest stworzenie regulatora warunków
aerosanitamych i hydrologicznychwokół uprzemysłowionego rejonu Chełma.W granicach ob-
szaruwystępują zatwierdzonedwa rezerwatyprzyrody „Serniawy” i „Roskosz”.

Grabowiecko-StrzeleckiObszarChronionegoKrajobrazu
Zajmuje powierzchnię31 tys.ha i rozciąga się pasemszerokości od2do8kmwzdłużpo-

łudniowej granicy powiatu, obejmując w części zachodniej teren powiatu krasnostawskiego.
Jego wschodnią część zajmuje Strzelecki Park Krajobrazowy. Urozmaicona rzeźba terenu,
o bardzo dużych walorach krajobrazowych charakteryzuje się systemem suchych dolinek i wą-
wozów wyrzeźbionych w podłożu lessowym. Lasy zajmują stosunkowo niewielką powierz-
chnię tego obszaru, lecz ze względu na fakt, iż porastają najbardziej niedostępne zakątki,
wykazują duży stopień naturalności.Wschodnia część to równinny obszar Obniżenia Dubienki
z dolinami rzekWełnianki i Bugu.

PawłowskiObszarChronionegoKrajobrazu
Położony jest w zachodniej części powiatu chełmskiego i zajmuje powierzchnię 8 tys.

ha. Obejmuje doliny Wieprza i cieku Dorohucza otoczone wzniesieniami kredowymi z półkoli-
stym pierścieniem lasów otaczającychmiejscowość Pawłów.Oddziela od siebie dwa zagłębia
przemysłowe: cementowe w Rejowcu Fabrycznym na południu od Lubelskiego Zagłębia Wę-
glowego na północy. Dodatkowego uroku temu obszarowi dodaje kompleks stawów rybnych
w rejonieKaniego.

Rezerwat„BagnoBubnów”
Jesttokomplekswęglanowychtorfowiskniskich(bagnoBubnówiStaw)wpisanynalistę

ostoi ptaków w Polsce o znaczeniu międzynarodowym. Stwierdzono tu 87 gatunków ptaków,
z których 40 to lęgowe, 10 prawdopodobnie gniazdujące, a pozostałe 37 to gatunki zalatujące.
Większość występujących tu ptaków związana jest ze środowiskami wodnymi i bagiennymi.
Spośródwszystkich gatunkówna szczególną uwagę zasługujewodniczka, której liczebnośćwy-
nosi ok.400 śpiewających samców.Czyni to z omawianego obszaru jedno z najbogatszych sta-
nowisk tego gatunku w Polsce. Innym osobliwym ptakiem omawianych torfowisk jest kulik
wielki.Gnieździ się tu 10 jegopar.Kolejnymrzadkimptakiem jestdubelt.
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Wśród istniejących na terenie powiatu chełmskiego 94 pomników
przyrodywyróżnia się 65pojedynczychdrzew, 11 grupdrzew,7 głazównarzu-
towych lub ich grup, 4 zbiorowiska roślinne, 4 nisze źródlane, 1 wzgórze wi-
dokowe, 1 stanowisko roślinne i 1 aleję drzew (lipowa). Pierwszym uznanym
pomnikiem przyrody w granicach dzisiejszego powiatu był dąb szypułkowy
„Bolko” rosnący w parku w Hniszowie (gm. Ruda-Huta). Jest to jedno z naj-
starszych i najbardziej okazałych drzew w województwie lubelskim (860
cmobwodu).W jego sąsiedztwie znajduje się jeszcze 11 drzewpomnikowych
(6 dębów, 2 jesiony, brzoza brodawkowata, klon zwyczajny i egzotyczna
iglicznia trójcierniowata). Drugim „skupiskiem” pomnikowych drzew jest
park w Świerżach. Rośnie tam 7 dębów owymiarach 320-420 cm obwodu
oraz jesion wyniosły (280 cm). Na szczególną uwagę zasługują również
drzewa rosnące koło Andrzejowa i Puszczy (gm. Żmudź) oraz w Petryłowie
(gm. Sawin). Największe i najpiękniejsze lipy drobnolistne rosną w Stawie
(gm. Chełm).Mają one ponad 4,5m odwodu.Wśród chełmskich pomników

przyrody powszechne są również jesionywyniosłe.Najwięcej ichmożna spo-
tkać w parkach w Sielcu (gm. Leśniowice) i w Kuliku (gm. Siedliszcze). Spo-
śródwielu drzewobjętych ochronąna terenie powiatu chełmskiego jest kilka
gatunków obcych naszej rodzimej florze (tzw. aklimatyzowanych). Do naj-
ciekawszych z nich nalezą iglicznia trójcierniowata rosnąca w parku w Hni-
szowie i tulipanowiec amerykańskiwparkuwKaniem.

W grupie pomników przyrody nieożywionej znajduje się wzgórzewido-
kowe „Dziewicza Góra” położone w Horodyszczu. Spośród 7 głazów narzuto-
wych objętych ochroną na szczególną uwagę zasługuje największy z nich
„KamieńPowstańców”, znajdujący sięw lesie koło Sawina. Jest to granit o ob-
wodzie ok. 7m, pozostawiony przez cofający się lodowiec. Ochroną pomniko-
wą obejmowane są również nisze źródliskowe, ginący element naszego
krajobrazu.NajpiękniejszeznichpołożonesąwwąwozachnaterenieDziałów
Grabowieckich (Wojsławice). Najbardziej znanymi są jednak źródełka w Stoł-
piuorazwNowosiółkach.Toostatnieobjęte jestochronąpomnikową.



Ziemia chełmska to nie tylko malownicze krajobrazy, osobliwości przyrodnicze,
ale również obiekty historyczne i miejscowości mówiące o wielowiekowymwspółist-
nieniu różnychwyznań oraz tradycjach związanych z rzemiosłem ludowym.Są tomiej-
sca, gdzie natura i bogactwo kulturowe przenikają się i uzupełniają, sprawiając, że
zapamiętuje się jenacałe życie.

Poznanie różnorodności ekosystemów, gatunków zwierząt oraz osobliwości flo-
rystycznych powiatu chełmskiego umożliwiają wytyczone trasy Szlaku Kredą Pisane-
go. Podróżowanie odsłonami Szlaku: czerwoną, zieloną i niebieską to sposób na nie-
zapomnianykontakt znaturą.

Odsłona I (czerwona) prowadząca po atrakcjach ziemi chełmskiej przecina się
i łączy ze szlakami dziedzictwa kulturowego: „Szlakiem Historycznym”, „Szlakiem Pa-
miątek Kultury Żydowskiej”oraz „SzlakiemKulturyWsi iMiasteczek”.Stwarza tomożli-
wość rozszerzenia lub zmiany kierunku i przebiegu wycieczki. Na oznaczonym terenie
Odsłony I przebiega również „Poleski SzlakKonny”oraz dwaszlakiwytyczoneprzezPol-
skie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze: „Szlak Rezerwatów Przyrody” i „Szlak
Ariański”.
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Trasa Odsłony II (zielona) jest położona na malowniczym terenie Chełmskiego
Parku Krajobrazowego i dorzecza Bugu.Występują tu dwa szlaki dziedzictwa kulturo-
wego: „Szlak Historyczny”, „Szlak Przenikania Kultur” oraz dwa szlaki rowerowe: re-
gionalny „Nadbużański Szlak Rowerowy” i lokalny „Leśne ostępy Chełmskiego Parku
Krajobrazowego”. Przepiękną przyrodę ziemi chełmskiej można podziwiać podczas
wyprawy kajakiem dolinami rzek Bug i Uherka. Jest tomożliwe również podczas jazdy
konnejpo„PoleskimSzlakuKonnym”.

Atutem Odsłony III (niebieskiej) są zbiorniki wodne, wykorzystywane do celów
rekreacyjnych (Maczuły, Natalin, Dębowy Las, Żółtańce, Puszcza) oraz atrakcje przy-
rodnicze Strzeleckiego Parku Krajobrazowego i Grabowiecko-Strzeleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Szlak Kredą Pisany w Odsłonie III przecina się ze szlakami,
wytyczonymi przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (Szlak Tadeusza
Kościuszki Szlak Nadbużański, Szlak RezerwatówPrzyrody) oraz z trzema szlakami ro-
werowymi („Nadbużański Szlak Rowerowy”, „TrasaRowerowaPołudniowePanoramy
Chełma”,„TrasaRowerowaUrokiSobowickie”).

9ChełmskiPowiat
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Kościół pw. Chrystusa Pana Zbawiciela w Podgórzu – w średniowieczu istniał tu prawo-
sławnymonastyrpw.św.Spasa.Świątynię rozbudowanowXVIIwieku,od 1924rokuobiekt
pełni funkcję kościoła katolickiego. Kościół jest murowany, orientowany, złożony z prosto-
kątnej nawy iwęższego prezbiteriumo ściętych skośnie narożnikach,ujętychwnarożach li-
zenami. Na zewnątrz budynek jest ozdobiony gzymsem wieńczącym, a wokół nawy
gzymsem z fryzem kostkowym.Wnętrze ozdabia polichromia o cechach klasycystycznych,
obrazWniebowstąpienia z okresumiędzywojennego i XVIII-wieczny ołtarz. Obok świątyni
znajduje się bizantyjsko-ruskamurowanadzwonnica zpoczątkówXXwieku.

WieżaobronnawStołpiu jest jedną z najcenniejszych budowli tego typuwewschodniej Pol-
sce. Powstanie kamiennej wieży datuje się na XII wiek. Została wzniesiona na planie
czworoboku o wymiarach 6,9 na 5,7 m, wnętrze o kształcie cylindrycznym, przechodzą-
cym na ostatniej kondygnacji w ośmiobok. Obiekt wykonano ze zlepieńców trzeciorzędo-
wych i cegły palcówki. Wyróżniono w nim 5 kondygnacji, poprzedzielanych pierwotnie
drewnianymi podestami.Dawniejwieżę otaczały umocnienia ziemno-drewniane.

Rezerwat Przyrody Stawska Góra – najstarszy z rezerwatów położonych na ziemi chełm-
skiej. Zachowały się tutaj naturalne zbiorowiska roślinności stepowej z rzadkimi gatunka-
mi roślin.

Kościół parafialnywCzułczycachwraz zwyposażeniemwnętrza– jeden z najstarszych
drewnianych kościołów na ziemi chełmskiej powstały w 1764 roku. Obecnie pełni funkcję
kaplicy cmentarnej. Jest to budowla konstrukcji zrębowej, oszalowana i wzmocniona lisi-
cami, z nawąnaplanie kwadratu oraz kruchtą i zakrystią.Dachbudynku jest dwuspadowy,
kryty blachą (pierwotnie gontem), nad nawą wyższy z ażurową sygnaturką z cebulastym
hełmem. Ołtarz główny oraz dwa ołtarze boczne pochodzą z 1777 roku. Umieszczono
w nich obrazy pochodzące z przełomu XVIII-XIX wieku: Wszystkich Świętych, Matki Bo-
skiej Chełmskiej, św. Antoniego, NMP Assunty, św. Tekli. Obok kościoła znajduje się
dzwonnica z początku XIXwieku.

Zespół sakralnywSawinie obejmuje: późnobarokowy kościół pw.Przemienienia Pańskiego,
dzwonnicę-bramę, kostnicę i dawny szpital z XVIII wieku. Kościół wybudowany w latach
1731-1740 posiada wyposażenie późnobarokowym i rokokowym. Ołtarze ozdobiono obra-
zami i rzeźbami: ołtarz główny–obrazyPrzemienienia i św.AntoniegoPadewskiego, lewy
ołtarz boczny – rzeźby dwóch biskupów św. Stanisława i św. Wojciecha; prawy ołtarz
boczny – rzeźby aniołów oraz późnobarokowy obraz św. Anny Samotrzeć. W świątyni
znajdują się: ambona i chrzcielnica z XVIII wieku, organy o charakterze późnobarokowym
oraz rzeźby Chrystusa Zmartwychwstałego i dwóch aniołów. W zakrystii zachował się
późnobarokowy kominek z XVIII wieku. Dzwonnica-brama jest współczesna kościołowi.
Posiada dwie kondygnacje i bramęwprzyziemiu, obecnie zamurowaną od południa. Kost-
nica pochodząca z XIXwieku usytuowana jestw północno-zachodnim narożniku cmenta-
rza kościelnego.

Sawin–miejscowośćgminna, leżącanad rzekąLepietuchą,napółnocodChełmaprzydrodze
doWłodawy.Wukładzie urbanistycznym zachowany rynek.Do najciekawszych obiektów
należą: zespół zabudowań kościoła parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego, neogotyc-
ka kapliczka przydrożna z 1905 roku z figurą św. Jana Nepomucena oraz pozostałości
cmentarza żydowskiego. Znajduje się tu: kamień Armii Krajowej, pomnik – czołg oraz mi-
niskansen „Świat Staroci Józefa”.

Atrakcje turystyczne Powiatu Chełmskiego



ChełmskiPowiat 11



www.powiatchelmski.pl12

Zbiornik „Niwa”wSawinie. Zbiornik zasilany jest przez rzekę Lepietuchę,ma powierzchnię
52,8 ha. Znajduje się tu piaszczysta plaża oraz ścieżka pieszo-rowerowa wokół grobli
o długości 5,9 km.Zbiornik retencyjny łączy funkcje rekreacyjne i użytkowe.

Rezerwat Przyrody „Bachus” znajduje się na terenie gminy Sawin i zajmuje 82,59 ha. Za-
chowały się tu wielogatunkowe lasy liściaste i mieszane z dębem bezszypułkowym. Cha-
rakterystyczną cechą jest występowanie bezodpływowych lejków krasowych,
o powierzchni do kilkudziesięciumetrów kwadratowych i głębokości do 1m.Na terenie re-
zerwatu występuje 14 gatunków roślin chronionych. W koronach drzew można spotkać
gniazda orlika krzykliwego. Tereny te zamieszkuje również muchołówkamała i białoszyja.
Występuje rzadki i chroniony chrząszcz– koziróg dębosz.

RezerwatPrzyrody„Serniawy”znajdujesięnatereniegminySawin i jestpołożonywotulinie
Chełmskiego Parku Krajobrazowego. Występują tu gatunki chronione: buławnik wielko-
kwiatowy, widłak wroniec, gnieźnik leśny, listera jajowata oraz, charakterystyczny dla re-
zerwatu,bluszczpospolity.

Zespół parkowo-dworski w Chylinie ukształtował się na początku XX wieku, pałac został
wzniesiony w 1904 roku przez rodzinę Olędzkich i jest otoczony przez park o powierzchni
3 ha.Obiekt jest budowlą dwukondygnacyjną, przywejściu znajduje się portyk z czterema
kolumnami toskańskimi, nad portykiem–obszerny taras z kamiennymi tralkami.Wparku
zachował się układ kompozycyjny,w tym aleja dojazdowa z plantów, częściowo aleja gra-
bowa i jesionowa oraz kwatery otoczone starymi lipami. Obecnie znajduje się w rękach
prywatnych.
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Kościół pw. św.Małgorzaty w Olchowcu – kościół wzniesiono w latach
1788-1791. Obiekt jest drewniany z wyposażeniem późnobarokowym.
W ołtarzu głównym znajduje się obrazWniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny z XVIIwieku.Wołtarzach bocznych– cenne obrazy z XVIIIwie-
ku: św.Małgorzaty i św. Tekli oraz obraz Przemienienia Pańskiego z XIX
wieku. Ponadto w kościele znajdują się: krucyfiks z drugiej połowy XVII
wieku, barokowa ambona z XVIII wieku oraz chrzcielnica w formie cza-
szy wspartej na rzeźbionej postaci klęczącego anioła z XVIII wieku,
w kruchcie – kamienna kropielnica z 1797 roku. Murowana dzwonnica
powstała na początku XXwieku.

SkansenwSiedliszczu– zajmuje teren o powierzchni 0,25 ha. Przeniesio-
no tudrewnianąplebanię z 1904 roku,drewnianą stodołę krytą strzechą
z lat20.XXwieku,wiejską studnię z żurawiemorazkieratdonapędzania
tradycyjnych maszyn rolniczych. W jednej z izb skansenu odtworzono
wnętrze biura z lat 50. XX wieku, ekspozycję socrealistyczną uzupełnio-
no wystawą odbiorników radiowych, telewizyjnych, projektorów filmo-
wych 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 co-
dziennego użytku – z przełomu XIX i XX wieku. W sali kominkowej pre-
zentowana jest stała ekspozycja etnograficzno-archeologiczna oraz
czasowe wystawy. W zbiorach znajduje się około tysiąca muzealiów.
Na dziedzińcu skansenumożna zobaczyćmacewy żydowskie.

Zbiornik Majdan Zahorodyński zajmuje powierzchnię 48,8 ha. Położony
jest wMajdanie Zahorodyńskim, gmina Siedliszcze. Zbiornik pełni funk-
cję retencyjną i rekreacyjną.W pobliżu, na torfowiskach,występuje wie-
le rzadkich i chronionych gatunków ptaków,w tym: błotniaka łąkowego
(wpisanego do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt) oraz błotniaka sta-
wowego, dziwonie, podróżniczka, rycyka, derkacza. Na łąkachwMajda-
nie Zahorodyńskimwystępuje również bocian czarny.Swoje stanowiska
ma tu, kolejny zagrożonywyginięciem gatunek, żółw błotny. Na torfowi-
skach rośnie wiele gatunków roślin objętych ochroną prawną, m.in.:
grążel żółty, grzybień biały, gniadosz królewski, goryczka wąskolistna
i goździk pyszny.

Zespół pałacowo-parkowy w Kaniem – późnoklasycystyczny pałac Wo-
ronieckich wybudowany w 1848 roku. Zachował się częściowo kom-
pleks zabudowań dworskich: spichlerz, stajnia, obora, czworak,
rządcówka i kuchnia.Wyposażenie pałacu stanowią m.in. dwa kominki
późnoklasycystyczne. W obiekcie funkcjonuje obecnie Dom Pomocy
Społecznej.Pałac otaczapark o powierzchni 9ha z około500drzewami.
Kanie jest miejscem urodzenia dominikanina Jacka Adama Woroniec-
kiego. Znajduje się tu drewniany kościół pw. św.Piotra i Pawła (powstał
w latach 1937-1938) z cudownymobrazemMatki Boskiej Kańskiej.

Pawłów – dawne miasto, powstałe w XV wieku, prawa miejskie utraciło
w 1867 roku. Głównym obiektem zabytkowym jest kościół parafialny pw.
św. Jana Chrzciciela wybudowany w latach 1909-1912.Wyposażenie ko-
ścioła: drewniany ołtarz z figurą Matki Boskiej Różańcowej, pięć ołtarzy
bocznych z obrazami:Matki Boskiej Częstochowskiej, św. Antoniego,MB
z Dzieciątkiem i Ukrzyżowania. Na chórze znajdują się jedenastogłosowe
organy z końca XVIII wieku.WPawłowie znajduje się także organistówka

z XIX wieku oraz kapliczka z rzeźbą św. Jana Nepomucena. Co roku
w pierwszą niedzielę sierpnia w Pawłowie odbywa się „Jarmark Pawłow-
ski – Ginące Zawody”. Impreza zorganizowana jest nawzór staropolskich
jarmarków, prezentowane są ginące zawody: garncarstwo, bednarstwo,
wikliniarstwo,plecionkarstwo ihafciarstwo.

IzbaGarncarskawPawłowie została przygotowanawGminnymOśrodku
Kultury w Pawłowie. Prezentowane są tu: wyroby wielu pokoleń garn-
carzy, ceramika wypalana na czerwono, glazurowana oraz siwaki. W iz-
bie znajdują się urządzenia i narzędzia do obróbki gliny oraz przed-
stawiony jest proces technologiczny wyrobu naczyń na kole garn-
carskim. Wystawę uzupełnia rekonstrukcja wnętrza izby garncarskiej
z autentycznymimeblami, narzędziami garncarskimi orazwyposażeniem
wpodręczne sprzęty domowego użytku.

Izba Bednarska została zorganizowana w Gminnym Ośrodku Kultury
wPawłowie.Znajdująsię tu:drewnianebeczki,wiadra,dzieżedowyrobu
chleba,maselnice i inne naczynia przydatnewgospodarstwie domowym.
Zaprezentowano wyroby wykonane współcześnie oraz według starych
technologii. Zrekonstruowano także wnętrze typowej kuchni i komory
zpoczątkuXXwieku.
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Archanioła wybudowana około 1796 roku w stylu klasycystycznym,
pomnik Mikołaja Reja, chata-skansen T. J. Grzesiaków, dom pracy twór-
czej StanisławaMiszczuka.

PałacOssolińskichwraz z parkiempodworskimwRejowcu–pałac kla-
sycystyczny, wybudowany w pierwszej połowie XIX wieku. W bezpo-
średnim otoczeniu pałacu znajduje się dziewiętnastowieczny park
angielski.

Rezerwat przyrody „Torfowisko Sobowice” chroni zachowane unikato-
we, źródliskowe torfowiska kopułowe z charakterystyczną sekwencją
osadów torfowo-węglanowych oraz mozaiki zbiorowisk roślinności tor-
fowiskowej i ciepłolubnej z licznymi chronionymi i rzadkimi gatunkami
flory i fauny, motyle: strzępotek edypus, czerwończyk nieparek, modra-
szek naustitous, modraszek telejus, modraszek alkon; ponadto: żółw
błotny,derkacz i dubelt.

Zespół pałacowo-parkowy w Srebrzyszczu – pałac barokowy wzniesio-
nywkońcuXVIIwieku,przebudowanywpołowie XVIIIwiekuwedług pro-
jektu architekta Pawła Fonatny. Obiekt jest piętrowy w siedmioosiowej
części centralnej i parterowyna osiach skrajnych.Wnętrze posiada układ
dwutraktowy i symetryczny. Centrum zajmuje półtorakondygnacyjna
sala balowo-teatralna. Pałac jest otoczony osiemnastowiecznym par-
kiemocechachogroduwłoskiego.

Rezerwat „Bagno Serebryskie” leży na terenie gmin Chełm i Ruda-Huta.
Zachowane są tutaj unikatowe w skali kraju torfowiska węglanowe, bę-
dące ostoją rzadkich gatunkówptaków i roślin.W rezerwaciewystępuje
ponad60gatunkówptakówchronionych,w tymponad30 lęgowych.

Park podworski z pomnikami przyrody,dąb „Bolko”wHniszowie.Park
powstał w XIX wieku i otaczał dwór Karpińskich, rozebrany po II wojnie
światowej. Obecnie znajduje się tu około 250 drzew. Dąb „Bolko” jest
pomnikiem przyrody, nazwę otrzymał w 1886 roku dla upamiętnienia
BolesławaTrzebińskiego bratawłaścicielaHniszowa.

Zespół dworsko-parkowy w Świerżach obejmuje pozostałości założenia
pałacowo-parkowego.Pałac,którypowstałnapoczątkuXIXwieku,został
zniszczony po II wojnie światowej. Zachował się jedynie fragment ogro-
dzenia,domekdozorcyprzy bramie głównej,domogrodnikaorazmłyn,na-
leżący do zespołu pałacowego. W dobrym stanie jest rozległy park
z licznymidrzewamipomnikowymi (dęby, jesiony)orazalejągrabową.

Pałac Suchodolskich w Dorohusku położony jest w południowo-wscho-
dniej części miejscowości. Obiekt został wzniesiony w połowie XVIII
wieku przezMichałaMaurycego Suchodolskiego.Budynek reprezentuje
styl późnobarokowy. Pałac otacza park, w którym na powierzchni 3 ha
zachowało się około 70 drzew.Na terenie parku znajduje się późnobaro-
kowa kamienna figura św. Barbary z XVIII wieku oraz grobowiec rodziny
Suchodolskich.

Izba regionalnaw Turce prowadzona jest przez Koło GospodyńWiejskich
wTurce.Gromadzi eksponatyukazującedawneżycie nawsi: przedmioty
codziennego użytku, sprzęty, narzędzia, ozdoby i wyroby miejscowego
rękodzieła ludowego.

Ośrodekbednarski „Pawłowianka”wRejowcuFabrycznym. Jest to pry-
watne przedsiębiorstwo państwa Zofii i Mariana Rzepeckich, kultywu-
jących rodzinną tradycję wytwarzania produktów z dębiny, w tym
beczek dębowych. W ofercie ośrodka: pokazy wybijania beczek dębo-
wych, wystawa rzemiosła artystycznego i tradycyjnych, drewnianych
naczyń gospodarstwa domowego. Na miejscu można nabyć wyroby rę-
kodzielnicze potwierdzone certyfikatem rękodzieła ludowego (beczki,
kufle,wiadra, cebry,maselnice, balie, dzieże).

Założenie dworsko-parkowe w Rejowcu Fabrycznym powstało pod ko-
niec XIX wieku w dobrach Stajne. Oprócz dworu i parku krajobrazowego
w skład zespołuwchodzą: czworaki, domy, piwnica i ogrodzenie. Obecnie
mieści się tuMiejski Ośrodek Kultury „Dworek”. Zachowane założenie par-
kowo-dworskie, o powierzchni 3,4 ha, posiada typowy dla siedzib zie-
miańskichzprzełomuXIX iXXwiekuukładkompozycyjny.

Kompleks sportowo-rekreacyjny w Rejowcu Fabrycznym obejmuje no-
woczesneobiektysportowezwypożyczalniąsprzętusportowego,wtym:
boiska wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, pełnowymiarowe bo-
isko trawiaste z tartanową areną lekkoatletyczną, korty tenisowe ze
sztuczną nawierzchnią, pole do minigolfa, siłownia zewnętrzna, ścieżki
zdrowia i place zabaw dla najmłodszych. W skład kompleksu wchodzą
dwie strefy do ćwiczeń ogólnorozwojowych w parkach miejskich, górka
zjazdowadla sanek, trasy spacerowe,strefywypoczynku i rekreacji.

Rejowiec–miejscowość lokowanaw 1547 roku z inicjatywyMikołaja Reja.
Znajdują się tu: neogotycki kościół parafialny pw. św. Jozefata Biskupa
Męczennikaz 1906-1907 roku,greckokatolickacerkiewpw.św.Michała



ChełmskiPowiat 15

Zbiornik wodny Husynne jest położony na skraju dwóch wsi: Husynne i Turka, zajmuje po-
wierzchnię 120 ha. Dzięki piaszczystej plaży i czystej wodzie pełni funkcję rekreacyjną.
Można tu także wędkować po wykupieniu zezwolenia (w cenie biletu opłacone jest miej-
sce parkingowe).

Kościół w Pławanicach. Rzymskokatolicki kościół pw. św. Izydora. Obiekt powstał w 1828
roku jako cerkiew greckokatolicka, po 1875 r. prawosławna, zamieniona na kościół rzymsko-
katolicki w 1945 roku. Świątynia jest w stylu klasycystycznym z wystrojem o charakterze
neogotycko-cerkiewnympochodzącymzprzełomuXVIII i XIXwieku.

Rezerwat „Roskosz” znajduje się na terenie gminy Dorohusk i Kamień. Przedmiotem ochrony
są unikalne zbiorowiska torfowisk węglanowych, jak też ostoi chronionych i rzadkich gatun-
kówptaków.Występują tu504gatunki roślinnaczyniowych,wtym37objęteochronąpraw-
ną. Gatunki rzadkie: starzec wielkolistny, marzyca ruda, tłustosz pospolity odmiana dwu-
barwna,nasięźrzałpospolity, turzyceBuxbauma,Davalla.

Rezerwat Przyrody „Brzeźno” został utworzony na terenie gminy Dorohusk. Przedmiotem
ochrony są torfowiska węglanowe z rzadkimi gatunkami roślin. Dominującym zbiorowi-
skiem roślinnym, niewystępującym na takiej powierzchni nigdzie w Polsce, jest kłoć wie-
chowa i szuwary turzycowe. Poznaniu walorów rezerwatu służy ścieżka dydaktyczna
wraz zwieżąwidokową.

15
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Brzeźno – miejscowość leży w odległości 10 km od Chełma, na trasie do Dorohuska. Około
20 domów (z lat 30. i 40. XX wieku) tej miejscowości została wpisana do rejestru „Zabyt-
ków architektury i budownictwawPolsce”. Znajduje się tuMuzeumEtnograficzne „U cioci
Mazurkowej”. W wiejskiej chałupie zgromadzono eksponaty z początku XX wieku: meble
i narzędzia codziennegoużytku.

RezerwatPrzyrody„Wolwinów”, położony jestw lesieBorek.Znajdują się tutaj stanowiska
roślinności stepowej zwisienką stepową,goryszemalzackim, lilią złotogłów.

Kościół katolicki pw.św.MichałaArchanioławKamieniu, dawny zbór ewangelicki z 1881
roku. Budynek ten, Kościół katolicki nabył od protestantów po II wojnie światowej. Świą-
tynia jest murowana, trzynawowa, neogotycka, przy prezbiterium zakrystia, na frontonie
wieża, ołtarz główny drewniany, przywieziony przez repatriantów zzaBuga.Wołtarzu ob-
razyMatki Bożej i zasuwany– św.Michała Archanioła.

Wiatrak „koźlak” –wybudowany w 1934 roku we wsi Suchawa (gminaWyryki, powiat wło-
dawski) przez Jakuba Kwietniewskiego. Czynny był w latach 1934-1962. W latach 70.
XXwieku zostałwykupiony przezmuzeumchełmskie i przeniesiony doNatalina.

Zbiornik wodny Natalin to sztuczny zbiornik o powierzchni 16,06 ha o funkcji retencyjnej
i rekreacyjnej. Znajduje się tu piaszczysta plaża, istniejemożliwośćwędkowania.

Zbiornik wodny „Dębowy Las” leży na terenie gminy Żmudź. Zalew zajmuje powierzchnię
27 ha.Mawydzieloną piaszczysto-trawiastą plażę i strzeżone kąpielisko.W lecie są tu or-
ganizowane festyny z zawodami sportowo-sprawnościowymi i koncertami, a w bardziej
ustronnych częściach zalewuodbywają się zawodywędkarskie.
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Zalew w Puszczy na terenie gminy Żmudź położony jest w otoczeniu lasów. Zbiornik zaj-
muje powierzchnię około 12 ha i jest zasilany wodami Kanału Żmudzkiego. Parafia Woj-
skowo-Cywilna pw. św. Kazimierza z Chełma urządziła tu miejsce wypoczynku dzieci
imłodzieży.Wokół zbiornikawodnego plaża i pomosty.

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żmudzi powstał około 1753 roku jako cer-
kiew unicka. Po II wojnie światowej świątynia została przejęta przez katolików, a w 1984
rokuutworzono samodzielnąparafię.Drewniany obiekt jest konstrukcji zrębowej,posiada
wyposażenie z XVIII i XIX wieku. W ołtarzu głównym znajduje się ikona Ukrzyżowania
zMatką Boską i św. Janem Ewangelistą z 1757 roku.W ołtarzach bocznych obrazy z XVIII
wieku: w lewym Matki Boskiej z Dzieciątkiem w koronach blaszanych, w prawym – św.
Antoniego. Obok świątyni stoi osiemnastowieczna drewniana dzwonnica, konstrukcji słu-
powej z dzwonemz 1643 roku.

Rezerwat Przyrody „Żmudź”, zajmuje powierzchnię 5,81 ha.Występują w nim unikalne for-
my erozyjne na stokach zbudowanych ze skał kredowych oraz stanowiska roślin kseroter-
micznych.Wrezerwacie znajduje się najbogatszewPolsce stanowisko lnuzłocistegooraz
miłekwiosenny, zawilecwielkokwiatowy,powojnik prosty i aster gawędka.

Zespół sakralny w Klesztowie składa się z: murowanego kościoła parafialnego pw. Wnie-
bowzięcia NMP, dawnego cmentarza przykościelnego wraz z drzewostanem, dzwonnicy,
przytułku, domu kościelnego, muru ogrodzeniowego oraz plebanii. Kościół został wybu-
dowany przed 1772 rokiem jako cerkiew unicka. Obiekt jest jednonawowy, wnętrze ozda-
bia późnobarokowapolichromia autorstwaGabriela Sławińskiego z 1772 roku.Wświątyni
znajduje się ołtarz główny z parzystymi kolumnami i wazonami rokokowymi, ozdobiony
obrazemMatki Boskiej Chełmskiej z 1745 roku oraz dwa ołtarze boczne. Dzwonnica-bra-
ma powstała po 1772 roku w stylu późnobarokowym. Budowlę wieńczą dwie sygnaturki
z przełomuXVIII-XIXwieku.

Izba regionalna w Stanisławowie.W izbie zgromadzono ponad sto eksponatów, głównie
przedmioty użytku codziennego.

KopiecKościuszkiwUchańce został usypanyw 1861 rokudla upamiętnia żołnierzy polskich
poległych w bitwie pod Dubienką 18 lipca 1792 roku. Inicjatorem przedsięwzięcia był Mi-
kołaj Niechaj, lekarz, uczestnik powstania styczniowego. Kopiec usytuowano w miejscu
rozlokowania wojsk polskich, które pod wodzą Tadeusza Kościuszki walczyły z wojskami
rosyjskimi.W 1939 r. kopiec został całkowicie zniszczony, odnowiono go w 1964 r. Obec-
nie kopiecma 10mwysokości, na jego szczycie znajdują się trzymaszty.

Dubienka– dużawieś położonaw dolinie Bugu, oddalona od Chełma o około 40 km.Wmiej-
scowości znajduje się kościół parafialny pw. Trójcy Przenajświętszej wzniesiony w latach
1863-1866.W rokokowym ołtarzu głównym umieszczony jest obraz Najświętszej Maryi
Panny z początku XVIII wieku.W centralnej części wsi znajduje się cerkiew prawosławna
w stylu bizantyjsko-ruskim z początku XX wieku. Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Du-
bience funkcjonuje izba tradycji. Na centralnym placu Dubienki usytuowano pomnik –
czołg T-34 upamiętniający przekroczenie Bugu przez I Armię Wojska Polskiego w lipcu
1944 roku.

Rezerwat Przyrody „Siedliszcze” jest położony na terenie gminy Białopole. Rezerwat zaj-
muje powierzchnię 15,12 ha. Przedmiotem ochrony są miejsca lęgowe orlika krzykliwego
oraz fragmenty lasu grądowego o charakterze naturalnym.
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Zespół pałacowo-parkowywMaziarni Strzeleckiej usytuowany jest na wschód od drogi
Chełm-Hrubieszów. Główną budowlą jest pałac myśliwski Zamoyskich powstały około
1903 roku z salą balową owysokości dwóch kondygnacji oraz z dębowym kominkiem. Pa-
łac otacza park o powierzchni 10 ha z dwiema alejami lipowymi o szerokości 15 i 13 m.
Wparku znajduje się około 160drzew 19 gatunków.

Rezerwat Przyrody „Liski” leży na terenie Strzeleckiego Parku Krajobrazowego. Chronione
są w nim drzewostany dębowe oraz sosnowe naturalnego pochodzenia. Pod ochroną są
rosnące tu gatunki roślin: listera jajowata, podkolan biały, kruszczyk szerokolistny oraz
zwierzętawnimżyjące: bocian czarny,muchówka białoszyja.

Kościółparafialnypw.WniebowzięciaNMPwBuśnie znajduje się u zbiegu dróg zBiałopo-
la, Putnowic i Raciborowic. Obiekt został wzniesiony w 1795 roku jako część zespołu cer-
kwi greckokatolickiej, przemianowanej następnie na cerkiew prawosławną. Od roku 1919
– kościół katolicki.W ołtarzu głównym z 1888 roku umieszczony jest obraz przedstawiają-
cyWniebowzięcie NajświętszejMaryi Panny. Znajdują się tu rokokowe organy z przełomu
XVIII i XIXwieku.WBuśnie podczas IIwojny światowej istniał hitlerowski obóz pracy.

Kościół pw.św.BarbarywTurowcu powstałw 1832 roku jako parafialna cerkiew greckoka-
tolicka.Od 1919 roku jest to kościół rzymskokatolicki.Budynek utrzymany jestw stylu póź-
noklasycystycznym. Ołtarz główny z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem o charakterze
barokowym.Wołtarzach bocznych obrazy: św.Barbary oraz św.Piotra i Pawła.Na chórze
organy ośmiogłosowe z 1964 roku.

Wojsławice – Układ urbanistyczny Wojsławic odzwierciedla relacje przestrzenne zabudowy
miejskiej z przełomuXIX-XXwieku.Centrumstanowi czworokątny rynek.Na południe od ryn-
ku – nieregularny plac targowy,w jego pobliżu dawna dzielnica żydowska. Zabudowany jest
budynkami drewnianymi i murowanymi, przeważnie parterowymi, ustawionymi kalenicowo.
Wkilkubudynkachzachowały się jeszczepodcienia.DrógwylotowychzWojsławic strzegąba-
rokowekapliczkiz1762roku,ufundowaneprzezMariannęDaniłowiczzPotockich.Wcentrum
Wojsławic stoi kapliczka św. Jana Nepomucena, nawschodzie – św. Floriana, na zachodzie –
św.Michała Archanioła,na południu– św.Barbary, na północy– św.Tekli. Jest to jedna z nie-
licznychmiejscowościwPolsce,wktórej zachowałysiębudynki trzechświątyń:

■ Kościół rzymskokatolicki pw. św.Michała Archanioła zostałwzniesionyw latach 1595-
1608,potemwielokrotnie niszczony i odnawiany.Przebudowanywstylu barokowym.

■ Cerkiewgreckokatolicka pw.św.Eliasza zostaławzniesionaw 1771 roku,po kasacie unii
funkcjonowała jako cerkiewprawosławna.Przy cerkwi znajduje się dzwonnica zwybudo-
wanaw latach 1913-1914.

■ Synagogawobecnymkształcie powstaław latach 1890-1894.Dzisiaj znajduje sięwniej
biblioteka i Urząd StanuCywilnego.

ŹródliskawMajdanie Nowym– znajdują się tu wąwozy przecinające wysoczyznę oraz gro-
dzisko wczesnośredniowieczne z mało widocznymi trzema pierścieniami wałów. Warto
zobaczyć pomnik przyrody – niszę źródłową z siedmioma źródłami, zajmującą powierzch-
nię 0,64ha.

18 www.powiatchelmski.pl
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ZalewMaczuływHorodysku– leży na terenie gminy Leśniowice.Zbiornik
o powierzchni 26 ha, jest zasilany przez rzekę Horodyskę. Wykorzysty-
wany głównie przezwędkarzy.

Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Kumowie Plebań-
skimpowstałw latach 1821-1824. Jest to jednonawowabudowlawstylu
klasycystycznym z elementami neoklasycystycznymi. Posiada dwie kapli-
ceorazbogatewyposażeniezXVIIIwieku.WołtarzugłównymobrazMatki
BoskiejzDzieciątkiemzdrugiejpołowyXVIIwieku.Wświątyniznajdująsię
późnobarokowe dwunastogłosowe organy z 1826 roku z rzeźbami króla
Dawida i dwóch aniołów, późnobarokowa chrzcielnica oraz ambona re-
gencyjna z pierwszej połowy XVIII wieku. Obok kościoła znajduje się
dzwonnica i kostnica. Obok usytuowany jest cmentarz parafialny, który
powstał na przełomie XVIII i XIX wieku jako kaplica grobowa Rzewuskich.
Tuspoczywahetmanwielki koronnyWacławRzewuski.

Rożdżałów–na zachodnim skrajuwsi znajduje się dom twórcy ludowego–
pani StanisławyMąki.W domowej galerii znajdują się obrazy, wycinan-
ki, pisanki i rzeźby. Ich tematyką jest wyidealizowana wieś, kolorowa
i optymistyczna.

Uher –w dawnej gorzelni, przerobionej w okresie międzywojennym namłyn,
funkcjonuje Dom Pracy Twórczej chełmskich artystów – Teresy Chomik-
Kazarian i Oganesa Kazariana.W trakcie roku goszczą tu absolwenci aka-
demii sztukpięknychnakonkursowychplenerach.

Zalew„Żółtańce” leży 3 km na południe od Chełma.Dwa zbiorniki Zalewu
mają łączną powierzchnię 103 ha. Jeden zwany jest Żółtańce Duże,
a drugi ŻółtańceMałe.PrzyDużymznajduje się plaża,dwapomosty i bo-
iska. Zbiornik Żółtańce Małe, zasilany przez rzekę Uherkę, jest atrakcją
dlawędkarzy.

19ChełmskiPowiat
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Szlaki piesze:
■ SzlakKazimierzDolny–Dorohusk (czerwony,203 km)

Szlak prowadzi przezwąwozy KazimierskiegoParkuKrajobrazowego,obejrzeć na nim
można sanktuariumwWąwolnicy, uzdrowiskowNałęczowie, Lublin i Chełm.Wschodni
odcinek prowadzi przez torfowiskawęglanowe.

■ SzlakNadbużański (czerwony,324 km)
Szlakwiedziewzdłuż doliny rzeki Bug.To najdłuższy szlak pieszy.Prowadzi przez kilka
parkówkrajobrazowych i pozwala na poznanie zabytkówzwiązanych z przenikaniem
Wschodu i Zachodu.

■ SzlakTadeuszaKościuszki (120,5 km)
Szlak umożliwia poznanie związkówTadeusza Kościuszki z ziemią chełmską oraz zwie-
dzanie licznych obiektówprzyrodniczych i zabytkówarchitektury.Przy szlaku znajduje się
kościół i cerkiewprawosławnawDubience,pałacmyśliwski ZamoyskichwMaziarni
Strzeleckiej, zwiedzimy kościółwBuśnie, dawną cerkiewwKurmanowie oraz kościół, cer-
kiew, synagogę i pomnik Tadeusza KościuszkiwWojsławicach.

■ SzlakRezerwatówPrzyrody (zielony, ok. 101 km)
Szlak prowadzi przez Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie,Obniżenie Dorohuczy,Pagóry
Chełmskie orazDziały Grabowieckie.Na trasiemijamy krajobrazy bardzo zróżnicowane
obfitującew różnorodne obiekty krajoznawcze.

■ SzlakChełmskichTorfowiskWęglanowych (niebieski, ok.52 km)
Na szlaku tzw.Bagien iMoczarówmożemypodziwiać unikalne chełmskie torfowiskawę-
glanowe obejmujące rezerwaty: „Roskosz”, „Brzeźno” i „BagnaSerebryskie” z bogatą florą
i fauną.

■ Ścieżkaprzyrodnicza„Stańków” (ok.6 km)
Ścieżka umożliwia poznaniewielu złożonych ekosystemów:wodnych, siedlisk leśnych
oraz zabytki architekturymiejscowości Stanków.Pozwala poznać również zagrożenia
i kilkametod ochrony lasu.Ponadto na trasiewystępują trzy pomniki przyrody–modrze-
wie europejskie.

■ Ścieżka„BagnoSerebryskie” (4,5 km)
Przebiega przez rezerwat przyrody „BagnoSerebryskie”.Umożliwia poznanie unikalnego
wskali Europy ekosystemu torfowiska niskiego typuwęglanowego.

■ ŚcieżkahistorycznawKumowejDolinie (ok.540m)
ŚcieżkawLeśnictwie Góry jest ścieżką historyczną doPomnika ofiar zbrodni hitlerowskich
wKumowej Dolinie.

■ Ścieżkaspacerowa„DolinaBugu”
Pozwala zaobserwowaćwiele gatunków roślin i ptakówna zachowanych torfowiskach
i łąkach.

■ Ścieżkaspacerowa„Starorzecze” (3 km)
Tereny,przez które prowadzi ścieżka, cechują się lasami, łąkami z naturalną roślinnością
i starorzeczami rzeki Bug.

■ Ścieżkadydaktyczna„KotlinaPawłowa”
Utworzona na terenie PawłowskiegoObszaru ChronionegoKrajobrazu.

Inne szlaki turystyczne w Powiecie Chełmskim
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■ Szlak„Wyżynny”Lublin–Chełm (czerwony, ok.200 km.)
Szlak prowadzi przezWyżynę Lubelską oraz PolesieWołyńskie.

■ Szlak„Pojeziernypołudniowy” (żółty, ok.58 km)
Szlak przebiega przez Pagóry Chełmskie i Obniżenie Dubienki.

■ SzlakAriański (61,5 km)
Poprowadzony przez obszar DziałówGrabowieckich i PagórówChełmskich,prze-
biega przezmiejsca związane życiem i działalnością PawłaOrzechowskiego nale-
żącego doBraci Polskich (Arianina).

■ Ścieżkaprzyrodniczo-historyczna„Bolko”
Ścieżka kończy się przy dębie szypułkowymBolko– jednymznajpotężniejszych
dębówwPolsce.

■ Ścieżkapieszo-rowerowawokół zbiornikaNiwawSawinie (ok.6 km)

■ Szlakstudni (4 km)
Szlak pieszy usytuowanywewsiMajdanOstrowski, gm.Wojsławice.

Szlaki rowerowe:
■ Ścieżka rowerowa„Pagóry Janowskie” (ok.8 km)
■ Ścieżkarowerowa„PołudniowebarwykrajobrazuGminyChełm” (3km)
■ Szlak rowerowy„GminaChełm–wpisanewkrajobraz,wpisanewhistorię”

(niebieski, 75 km)
■ Trasa rowerowa„PołudniowepanoramyChełma” (żółta,30,8 km)
■ Trasa rowerowa„UrokiSobowickie” (czerwona, 18 km)
■ Trasa rowerowa„LeśneostępyChełmskiegoParkuKrajobrazowego”

(zielona, 19,45 km)
■ Trasa rowerowa„MalowniczyWschód” (100 km)
■ NadbużańskiSzlakRowerowy (czerwony,288 km)
■ SzlakMikołajaReja (35 km)

Szlaki kajakowe:
■ Szlakkajakowy„Uherka” (ok.28 km)

Szlaki konne:
■ PoleskiSzlakKonny (pomarańczowy,280 km)

Prowadzi przez Polesie Lubelskie iWołyńskie (12 gmin powiatu chełmskiego iwłodawskiego), nadaje się również do uprawiania
turystyki rowerowej i pieszej. Szlak przebiega przez tereny o urozmaiconej rzeźbie terenu z licznymi jeziorami, dużymi kompleksa-
mi leśnymi i pozwala poznać najciekawsze zakątki PoleskiegoParkuNarodowego,Chełmskiego,Sobiborskiego i PoleskiegoParku
Krajobrazowego oraz liczne rezerwaty przyrody.Na trasie szlakumożemy również poznać liczne zabytki architektury i pomniki
przyrody, odbyć naukę jazdy konnej, krótkie przejażdżki oraz rajdy konne.

Szlaki samochodowe:
■ SzlakRenesansuLubelskiego

Stworzonywcelu promocji unikalnego dziedzictwa architektury regionu lubelskiego.Szlakwyznaczony został na terenie całego
województwa lubelskiego.Na szlaku znajduje się ponad40 zabytkowych obiektów,głównie sakralnych,posiadającychwyraźne
cechy charakterystyczne dla Renesansu Lubelskiego.Szlak oznakowany został za pomocą znakówdrogowych oraz tablic informa-
cyjnych umieszczonych przy samych obiektach.

Powiat chełmski obfitujewwiele atrakcji turystycznych.Znajdują się tumiejscaniezwykłedozwiedzania.Niniejszyalbum
opisuje tylko niewielką część tego comożna zobaczyćwnaszympięknympowiecie.Wszystkich pasjonatówpodróży i poszukiwa-
czyniezwykłychmiejscserdeczniezapraszamywnaszegościnnestrony.
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Atrakcje turystyczne:

DawnakaplicadworskawKurmanowie,wybudowanaw 1790 roku. Jej fundatorembyłMi-
chał Wydżga. Powstała najprawdopodobniej na miejscu pustelni. Pierwotnie była klasy-
cystyczną budowlą wzniesioną na planie krzyża greckiego, z wydłużoną nawą frontową.
W roku 1831 kaplicę przekształcono w cerkiew grekokatolicką po przebudowie części fron-
towej i dobudowaniubocznychkaplic i kopuły.Od roku 1875,po likwidacji greckokatolickiej
diecezji chełmskiej, kaplica została przejęta przez wyznawców prawosławia. Charaktery-
styczna dla cerkwi kopuła zniknęła w 1918 roku, kiedy budynek poddano remontowi nie-
zbędnemu dla usunięcia skutków działań wojennych, a następnie świątynię oddano
katolikom.Powojniewbudynkumieściła się szkoła podstawowa,a od niedawna stanowi
onwłasność prywatną.

Barokowy Kościół Parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP w Buśnie, wzniesiony w 1795 r.
jako część zespołu cerkwi greko-katolickiej pod wezwaniem Zaśnięcia NMP, w roku 1875
przemianowany został na cerkiew prawosławną. Od roku 1919 sakralna budowla stała się
własnościąkościołakatolickiego.Świątyniapoczątkowoposiadałakopułycerkiewne,które
zburzono i dobudowano dwie wieże. Styl oraz wyposażenie wnętrza świątyni wskazują na
barok. W ołtarzu głównym z roku 1888 umieszczony jest obraz przedstawiający Wniebo-
wzięcie NajświętszejMaryi Panny namalowanyw 1921 roku.Uwagęwiernych i wszystkich
odwiedzających kościół przyciąga chórwyposażonyw rokokoweorgany zpoczątkuXIXw.

GMINA

BIAŁOPOLE
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PałacMyśliwskiZamoyskichwMaziarniStrzeleckiej z zespołemparkowymz 1903 r.WPałacuznajduje się salabalowaowysokości
dwu kondygnacji z dębowym kominkiem. Sala sklepiona jest kasetonowym stropem. Ściany zdobią trofea łowieckie. Na fasadzie
obiektu znajduje się herb „Jelita”oznaka rodowaZamoyskich–dawnychwłaścicieli pałacu.Obecnie pałacyk należy doNadleśnictwa
Strzelce.

Pozostałe atrakcje:

■ Zespół Dworsko-ParkowyKastorychwRaciborowicach–przełomXIX i XXw.
■ Zespół Dworsko-ParkowywStrzelcach–pierwsza dekada XXwieku
■ Kaplica z początku XXwiekuwBiałopolu
■ Kuźnia i stolarnia z 1892 r.wBiałopolu (obecnie dommieszkalny)
■ Klinkiernia z około 1905 r.wBiałopolu
■ Młyn elektryczny z 1924 r.wBiałopolu

Kapliczki i Krzyżeprzydrożne:
■ Białopole –NowożytnaKapliczkamurowana z figurąMatki Boskiej z Dzieciątkiem,Pomnik z Krzyżemmetalowym i epitafium
■ Busieniec–DrewnianaKapliczka domkowa z 1850 r.,DrewnianaKapliczka domkowa z XIXwieku nad dopływemWełnianki usy-

tuowanana czterech słupach, z rzeźbą św. JanaNepomucena, krucyfiks o charakterze ludowo-barokowym
■ Buśno–Kapliczkamurowana z lat 30-tych XXw.
■ Grobelki – Krzyż żeliwny na czterostopniowymcokole
■ Raciborowice–Kapliczka drewniana domkowa z końca XIXwieku z ołtarzykiem–obraz Zwiastowania oraz rzeźby ludowe:Matki

Boskiej,Dzieciątka Jezus, św. JanaNepomucena
■ Strzelce–Krzyż drewniany z 1906 r. (zmieniony bez cech pierwotnego profilu podcięć),Krzyż drewniany z 1945 r.

Pomniki przyrody:
■ Cztery dęby szypułkowewmiejscowości Busieniec
■ Nisza źródłowaopowierzchni 0,16 hawmiejscowości Buśno
■ Zbiorowisko roślin stepowych „Wisienka stepowa”o powierzchni 1,30hawmiejscowości Teresin
■ Zbiorowisko roślin stepowych „Kamieniołom”o powierzchni 0,98hawmiejscowości Teresin
■Wierzba białawStrzelcachKolonii

Szlaki turystyczne:

Szlaki piesze:
■ Szlak Tadeusza Kościuszki (120,5 km)
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Atrakcje turystyczne:

Wieża w Stołpiu – Kamienna wieża usytuowana na niewielkim grodzisku, uznawana jest za
jeden z najciekawszych zabytkówLubelszczyzny.Wkwestii chronologii obiektu,naukowcy
ustalili, że wieża powstała pod koniec XII w. i była wykorzystywana do końca XIII w. Za naj-
bardziej prawdopodobnych fundatorówwieży uznanowładcówKsięstwaHalicko-Włodzi-
mierskiego, Romana Mścisławowicza lub jego syna Daniela Romanowicza. W kwestii
funkcji obiektu potrzymano hipotezy o sakralnym charakterze wieży, sugerując militaryza-
cjęwieżywdrugiej fazie użytkowania.Dodatkowowskazano, że klasztormógł być również
siedzibą kogoś znaczącego. Za najbardziej prawdopodobną uznano matkę księcia Daniela,
nieznaną z imienia (czasami sugeruje się imięMaria) i niejasnego pochodzenia (najczęściej
wskazuje się na Bizancjum), która ok. 1220 po osiągnięciu przez syna pełnoletności, wyco-
fała się z czynnej polityki (żyła jeszczewczasach koronacji Danielaw 1253 r.).

Kościółpw.ChrystusaPanaZbawicielawPodgórzu–Wźródłachhistorycznychwymieniany
od 1440 r. Podgórze jest to miejscowość leżąca na zachód od Chełma, nieopodal Stołpia,
funkcjonująca do II wojny światowej pod nazwą Spas.W średniowieczu istniał tutaj prawo-
sławnymonasterpw.św.PrzemienieniaPańskiego.PoUnii brzeskiej powstałaparafiaunicka,
zarządzanaod1640r.przezchełmskichbazylianów.Pokasacieuniiw1875r.świątyniazosta-
ła gruntowanie przebudowana. Badania archeologiczne przeprowadzone w latach 1990-
1992 pozwoliły ustalić, że prezbiterium kościoła pochodzi z XIII w. i stanowiło pierwotnie od-
rębną świątynię. W XV w. do ściany zachodniej świątyni dobudowano prostokątny budynek
pełniący rolę klasztoru.W ramachprzebudowyw2połowie XVIIw.przekształcono istniejący
kompleks budowli w jedną świątynię. Przy prezbiterium w XIX w. umieszczono zakrystię
i przedsionek. Kościół jest 1-nawowy na zewnątrzwzmocniony skośnymi szkarpami.W ołta-
rzach bocznych znajdują się obraz św. Jana Chrzciciela oraz Serca Najświętszej Maryi Panny.
Obok świątyni znajduje sięmurowana dzwonnicawybudowanaw latach 1909-1913w stylu
bizantyjsko-ruskimwedług projektu architekta eparchialnego Aleksandra Puringa. Obiekt zo-
stał wykonany z czerwonej cegły na planie kwadratu. Parafię rzymskokatolicką erygowano
w1924r.Zakościołemznajdujesięstaryzabytkowycmentarz.

Zalew Żółtańce – Zbiornik znajduje się w dolinie rzeki Uherki. Ogólna powierzchnia zbiornika
wynosi ok. 103ha,w tymwody zajmują56ha.Wody zbiornika podzielone sąnadwie kwate-
ry. Najlepiej zagospodarowany i oddany do użytku publicznego jest północno-wschodni
brzeg. Znajduje się tu plaża będąca główną atrakcją i rozrywką.Na krańcu plaży znajduje się
budynek ze sprzętem ratowniczym.Wokresie letnim kąpielisko jest strzeżone. Zachodnia li-
nia brzegowazbiornika nie jest urozmaicona,zaśwschodnia tworzy specyficzne zakola imo-
kradła. Na południu zbiornik zbliża się do fragmentu drogi gminnej Uher–Weremowice
o długości 476 m.Ważnym elementem są też stanowiska wędkarskie, stanowiące kilkana-
ście cementowych schodków na brzegu zbiornika.W sezonie wędkarskim organizowane są
tu różnego rodzaju zawody wędkarskie. Część południowo-wschodnia brzegu to miejsce,
gdziemożnazacumować łodzie.
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Pozostałe atrakcje:

Przyrodnicze:
■ Pomnik Przyrody „DziewiczaGóra”wHorodyszczach-Kolonii
■ Pomnik Przyrody: KasztanowiecBiały,DąbSzypułkowywNowychDepułtyczach
■ Pomnik Przyrody: Stanowisko groszkuwschodniokarpackiegowRudce
■ Pomnik Przyrody: Dwie LipyDrobnolistnewStawie
■ Pomnik Przyrody: Trzymodrzewie europejskiewStańkowie
■ Pomnik Przyrody: „Źródło z niszą źródliskową”wNowosiółkach-Kolonii
■ Aleja grabowawStawie

Zabytki imiejscaciekawe:
■ Pałac z parkiemwSrebrzyszczu
■ Kamiennawieża z XIIw.wStołpiu
■ Kościół parafialny pw.ChrystusaPana ZbawicielawPodgórzu
■ Kościół rzymskokatolickipw.WszystkichŚwiętychwNowychDepułtyczach
■ Dawna kaplica ewangelicko-augsburskaw Janowie
■ Cmentarz żołnierzy z I i IIWojny ŚwiatowejwPokrówce
■ Rezydencja biskupówprawosławnych tzw. „Popówka”wStańkowie
■Wyłuszczarnia nasion z 1949wStańkowie
■ Leśniczówka z 1925wStańkowie
■ Tajemniczy obelisk z XVIII/XIXw.wWólce Czułczyckiej
■ Miejsce egzekucji ofiar Akcji ABwKumowej Dolinie
■ Młyn z ok. 1920 r.wWeremowicach
■ Budynek dawnej szkoły, XIX-XXw.wWeremowiach
■ Kapliczka z figurą św. JanaNepomucenawUhrze
■ Kapliczka z 1903 r.wRudce
■ Młyn i czworakiwUhrze
■ Dawny cmentarz prawosławnywZagrodzie
■ Lotnisko,CentrumStudiów Inżynierskich PWSZwChełmiewDepułtyczachKrólewskich
■ Pomnik PowstańcówStyczniowych z 1863wSrebrzyszczu
■ Pomnik PowstańcówStyczniowych z 1863 r.wNowychDepułtyczach

Szlaki turystyczne:

Szlaki piesze:
■ SzlakRezerwatówPrzyrody (zielony, ok. 101 km)
■ Szlak Chełmskich TorfowiskWęglanowych (niebieski, ok.52 km)
■ Ścieżka przyrodnicza „Stańków” (ok.6 km)
■ Ścieżka „BagnoSerebryskie” (4,5 km)
■ Ścieżka historycznawKumowej Dolinie (ok.540m)

Szlaki rowerowe:
■ Ścieżka rowerowa „Pagóry Janowskie” (ok.8 km)
■ Ścieżka rowerowa „Południowebarwy krajobrazuGminy Chełm” (3 km)
■ Szlak rowerowy „GminaChełm–wpisanewkrajobraz,wpisanewhistorię”

(niebieski, 75 km)
■ Trasa rowerowa „PołudniowepanoramyChełma”– (żółta,30,8 km)
■ Trasa rowerowa „Uroki Sobowickie” (czerwona, 18 km)
■ Trasa rowerowa „Leśne ostępy ChełmskiegoParkuKrajobrazowego” (zielona, 19,45 km)

Szlaki konne:
■ Poleski Szlak Konny (280 km)
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Atrakcje turystyczne:

Chełmski Obszar ChronionegoKrajobrazu,o powierzchni ogółem34.000 ha, aw granicach gminy Dorohusk – 4.090 ha, rozciąga
się w zachodniej części gminy i obejmuje rozległe, podmokłe obniżenia, w których występują torfowiska niskie w tym najbardziej
charakterystyczne torfowiskawęglanowe.Znajduje się tu torfowiskowy rezerwat przyrody– „Roskosz".

Chełmski Park Krajobrazowy. Powierzchnia wynosi 16.547 ha, z tego w granicach gminy Dorohusk – 4.099 ha. Na terenie parku
znajdują się lasy o dużychwalorach przyrodniczych i niezwykle rzadki typ torfowiskwęglanowych powstałychwbezpośrednim są-
siedztwiewzgórz zbudowanych z kredy piszącej bogatejwwęglanwapnia.WParku i jego otoczeniu stwierdzono66gatunków ro-
ślin chronionych, w tym 53 gatunki pod ścisłą ochroną. Gnieżdżą się tu: bociany czarne, żurawie, orlik krzykliwy, muchołówka
białoszyjna, liczne dzięcioły, droździk.Awifauna torfowisk to:wodniczka, kulikwielki, dubelt, sowabłotna,błotnik stawowy.

Wgminie Dorohusk utworzono również użytek ekologiczny – zbiornik retencyjny „Husynne"–o powierzchni 112,31 ha. Zbior-
nikwodny jest atrakcyjnymmiejscemwypoczynku.Czystawoda i piaszczysta plaża częściowo osłoniętawysokimdrzewostanemprzy-
ciągająwielu turystów iwędkarzy.

Pozostałe atrakcje:

■ Pałac Suchodolskich z XVIIIwieku,wznoszący się na skrajuwysokiego brzegu doliny Bugu,
wpołudniowo-wschodniej części Dorohuska,

■ skromny dworek z XIXwieku z gankiemna słupach i zmieszkalnąmansardąwZamieściu.
■ Neogotycki kościół pw. św.Piotra i Pawła z XIXwiekuwŚwierżach,usytuowany na skraju

wysokiego brzeguBugu oraz zabytkowaplebania z połowyXIXwieku.
■ Kopiec ziemny kryjący grobowiec rodziny Suchodolskich, znajdujący sięwpozostałości

dawnego parkuwDorohusku.
■ Neogotycki kościół parafialny pw.św. JanaNepomucena z 1907 roku, znajdujący się

wbezpośrednim sąsiedztwie pałacu SuchodolskichwDorohusku.
■ XIX-wiecznamurowana kapliczka, arkadowa z dachemnamiotowymz ludową rzeźbąwe-

wnątrz,wŚwierżach.
■ Figura przydrożna św. JanaNepomucenawDorohusku,drewniana,XVIIIwieczna,na ka-

miennympostumencie.

GMINA
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Parki podworskie:
■ ParkwDorohusku.Wparku o powierzchni 6,4 ha znajduje się pałac Suchodolskich z połowyXVIIIw., zachowała się część pier-

wotnego drzewostanu ze starymi lipami, jesionami i kasztanowcami.
■ ParkwŚwierżach.Zespół dworsko-parkowy o powierzchni 10 ha z przełomuXVIII i XIXwieku jest przykłademparku krajobrazo-

wegow typie ogrodu romantycznego.Czytelna jest kompozycja przestrzenna parku z licznymstarodrzewem.
■ ParkwZamieściu. Zespół dworsko-parkowy z lat 20-tych XXwieku o powierzchni 3,57 ha, zachowany dwórmurowany otoczony

parkiem i sad owocowy.Wnętrze założenia parkowego posiada charakter krajobrazowy zwyspowo skupionymi drzewami i krze-
wami.

■ ParkwOkopach–pozostałości parku dworskiego o powierzchni 1 ha z XIXwieku,dawny folwark, drzewostan liczy 7 gatunków
drzew i krzewów.

■ ParkwTurce–pozostałości parku dworskiego z XXwieku o pow. 1,6 ha stanowiącego pierwotne otoczenie letniej siedziby.
■ ParkwKol.Okopy–pozostałości parku dworskiego z końca XIXwieku o powierzchni 1 ha.
■ ParkwHusynnem–zespól dworsko-parkowy z przełomuXVIII i XIXwieku o powierzchni 3,2 ha.Zachowane są zabudowania go-

spodarcze.

Szlaki turystyczne:

Szlaki piesze:
■ Szlak Chełmskich TorfowiskWęglanowych (niebieski, ok.52 km)
■ Szlak Kazimierz Dolny–Dorohusk (czerwony,203 km)
■ SzlakNadbużański (czerwony,324 km)

Szlaki rowerowe:
■ Nadbużański Szlak Rowerowy (czerwony,288 km)
■ TrasaRowerowa „MalowniczyWschód”
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Atrakcje turystyczne:

Rynek z placemwcentrumDubienki, na którym stoi pomnik – „Czołg” upamiętniający wy-
zwolenie Dubienkiw 1944 r.

Zalew „Dubienka”wStarosielu o pow. 4,5 ha zmiejscami przeznaczonymi do łowienia ryb
imiejscemwyznaczonymdo kąpieli wmiesiącach lipiec i sierpień.

Jezioro „Deusze”wDubience, charakteryzujące się bardzo czystąwodą, co sprawia, ze jest
bardzoatrakcyjnedlawędkarzy,którzymogąpochwalić się znaczącymiokazami takich ryb
jak: karp, leszcz, szczupak, lin itp.

Pozostałe atrakcje:

■ Cerkiewprawosławnamurowana z końca XIXwieku,budynekwzniesionywstylu bizan-
tyjsko ruskim, zwieńczony czterema kopułami.

■ Kościół podwezwaniemśw.Trójcy położony nieopodal rynkuwDubience z 1885 roku. Jest
utrzymanywstylu barokowym,posiada skromnywystrój architektoniczny o charakterze
prowincjonalnym.

■ Dawny ratusz przy ul.3Maja (obecnie UrządGminy), pomimowielu przeróbek fasada
z początku XXwieku zachowała swój pierwotny charakter.

Szlaki turystyczne:

Szlaki rowerowe:
■ Nadbużański Szlak Rowerowy

GMINA
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Szlaki piesze:
■ Ścieżka spacerowa „DolinaBugu”
■ Ścieżka spacerowa „Starorzecze”
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1979-1981, kiedy to m.in. obito sufit sklejką i przebudowano Zakrystię.
Obok kościoła znajduje się drewniana dzwonnica, która wzniesiona zo-
staławrazzcerkwiąokoło 1828roku.Prawdopodobnieodrestaurowana
w końcu XIX wieku. Zdewastowana w latach II wojny światowej docze-
kała się renowacji w latach 70.Dzwonnica o konstrukcji słupowo-ramo-
wej, oszalowana, dwukondygnacyjna z szerszym przyziemieniem.
Została pokryta daszkiem gontowymnamiotowym.Całość zespołu ota-
czał istniejący już od XVI wieku cmentarz.W pierwszej połowie XIX wie-
ku pochówki przeniesiono na cmentarz poza wsią. Około roku 1840-
1850 zbudowane zostały dwa istniejące do dziś anonimowe klasycy-
styczne 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 ogrodze-
nie. Od wschodu do zespołu przylegał ogród z plebanią (tzw. popówką),
która została wzniesionaw 1866 roku, a rozebrana około 1970 roku. Po-
wierzchnia całego obiektuwynosi 0,13 ha.

Atrakcje turystyczne:

Zespół pocerkiewnywPławanicach– Zespól cerkiewny, obecnie kościel-
ny, powstał w 1508 roku. Od 1596 roku była tu cerkiew greckokatolicka
p.w. św. Jana Ewangelisty, a w latach 1875-1945 prawosławna. Pier-
wotnie istniała tu cerkiew drewniana,w 1828 rokuwłaściciel Pławanic
Klemens Grodzicki, w miejsce drewnianej, ufundował cerkiew murowa-
ną, która istnieje obecnie. Budynek na planie prostokąta z węższym pre-
zbiterium zamkniętym trójbocznie. W elewacji frontowej wykonano
portyk przyścienny z parą kolumn toskańskich.W tekstach źródłowych
pojawiły się informacje, że w 1877 roku z funduszy Skarbu Państwa za-
kupiono sygnaturkę na dachu, którą zwieńczał obity blachą i wykonaną
w stylu bizantyjskim cebulasty hełm. Zachowała się także informacja
o dokonanym tuw 1893 roku remoncie, podczas którego ustawiono we
wnętrzu dwurzędowy ikonostas. W latach 1915-1923 cerkiew została
zamknięta dla wiernych. Dopiero w 1945 roku zamieniono ją na kościół
p.w. św. Izydora, będący obecnie filią kościoław Kamieniu.Wtedy także
dokonano remontu, podczas którego zlikwidowano ikonostas. Poważ-
niejszych prac remontowych świątynia doczekała się dopiero w latach
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ZbiornikwNatalinie–zbiornikmałej retencji opowierzchni lustrawody9,20ha,pojemności
139,1 tys.m³ i średniej głębokości 1,51 m.Wmiesiącach letnich zbiornik cieszy się dużym
powodzeniemwśród mieszkańców gminy oraz terenów sąsiednich jako miejsce wykorzy-
stywane do kąpieli. Ponadto zbiornik w Natalinie jest całorocznie wykorzystywany przy
amatorskim połowie ryb. Zbiornik jest systematycznie zarybiany i cieszy się dużym powo-
dzeniemwśródmiejscowychwędkarzy-amatorów.

Kurhanw Józefinie – prawdopodobnie kultury prapolskiej, pochodzący z okresu wczesnego
średniowiecza. Widoczny już z szosy przebiegającej przez miejscowość, porośnięty jest
70-100 letnimi sosnami. Średnica obiektu wynosi około 30 metrów, zaś wysokość sięga
1,5 metra ponad otaczający grunt. Przez miejscową ludność kurhan ten nazywany jest
„SzwedzkąMogiłą".

Pozostałe atrakcje:

■ Cmentarz ewangelicko-augsburskiwmiejscowości. Kamień-Kolonia
■ Dawna cerkiewgreckokatolicka, obecnie kościół rzymskokatolicki (filialny) p.w. św. Jana

EwangelistywPławanicach, z 1828 r.;
■ Figura z przedstawieniemNajświętszejMaryi Panny z 1906 r.wStrachosławiu (rzeźba

kamienna na ceglanymcokole),
■ ObeliskwHaliczanach poświęcony pamięci Żołnierzy ZrzeszeniaWolność i Niezawisłość

Ziemi Chełmskiej,
■ KurhanwczesnośredniowiecznywKoczowie,
■ Stajnia „TESA”wKamieniu, ok.9 kmodChełma,hodowla konimałopolskich, jazda konna;
■Wiatrakkoźlakz1934r.przeniesionywlatach70-tychzSuchawydoNatalina.
■ Pozostałości zespołu dworskiegowCzerniejowie (domdrewniany z pocz.XXw., park

z końca XIXw.,figuraMatki Boskiejmurowana z pocz.XXw.)
■ Grób nieznanego żołnierza z IIwojny światowejwAndrzejowie
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Atrakcje turystyczne:

Kościół pw.NMPz lat 1821-1826wKumowie Plebańskim– symbol dawnej świetności bi-
skupiego Kumowa.Wg źródeł archiwalnych parafię erygowałw 1434 roku biskup chełmski
JanBiskupiec,któryw 1437 r.wybudowałpierwszy kościół drewniany.Fundatoramidwóch
następnych kościołów (wznoszone w 1592 r. i 1697 r.) byli biskupi chełmscy, których rezy-
dencja znajdowała się tuż obok w Kumowie Plebańskim. Obecnymurowany kościół wybu-
dowano w latach 1821-1826 i konsekrowano w 1826 r. W 1907 roku przeprowadzono
gruntowny remont, dobudowując zakrystię, kruchtę i dwie kaplice. Doważniejszych zabyt-
ków można zaliczyć: trzy ołtarze regencyjne (jeden główny i dwa boczne z I połowy XVIII
wieku), chrzcielnicę późnobarokową, ambonę regencyjną i dwunastogłosowe organy. Skle-
pienie kościoła pokrywają polichromie klasycystyczne z okresu budowy kościoła.

Zespół dworkowo-parkowy w Sielcu – figurka z rzeźbą NMP Assunty, basteja z murem
obronnym, dwór Rodziny Rzewuskich, park dworski z pomnikami przyrody – figurka wyko-
nana z piaskowca w II połowie XVII wieku, stoi przed wejściem na dawny dziedziniec zam-
kowy. Basteja wraz z fragmentem muru obronnego to pozostałość zespołu zamkowego
wzniesionego w 1588 r. w stylu późnego renesansu polskiego przez Mikołaja Uhrowieckie-
go Starostę Chełmskiego. Obok budynek obecnie szkoła podstawowa, dawniej klasycy-
styczny dworek Rzewuskich z II połowy XIX wieku. Park dworski z pomnikami przyrody
założonyw 1876 r.

Kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy „Maczuły”wHorodysku zGrodziskiem„Maczuły”
–w2005 r. została zakończonabudowa i oddanodoużytku zalew „Maczuły”.W latach2013-
2015wybudowanonadzbiornikiemkompleksrekreacyjno-wypoczynkowywrazzparkingami
i dojazdami.Nadzalewemusytuowane jestGrodzisko.Zbudowano jena zachodniej krawędzi
wzgórzawznoszącego się ponad25mnadpoziomemrzekiHorodyska,biegnącej upodstawy
wzgórza.Umocnieniaobronnegrodustanowiłydwawałyziemne.

Pozostałe atrakcje:

■ MłynwodnywKumowie Plebańskim
■ Cmentarz zKaplicą grobowąRodzinyRzewuskichwKumowiePlebańskim
■ Kapliczka ekumeniczna św.AnnywSielcu
■ Cmentarz prawosławnywSielcu
■ Pomnik przyrody dąb szypułkowywKumowieMajorackim
■ Kościół polskokatolickiwMajdanie Leśniowskim
■ Kościół rzymskokatolicki pw. św. JanaChrzcicielawRakołupach
■ IzbaPamięci „Marynka”wSzkole PodstawowejwRakołupach
■ DworekwHorodysku
■ Park Podworski z Aleją KasztanowąwDębinie

Szlaki turystyczne:

Szlaki piesze:
■ I etap: SzlakiemRzewuskich (ok. 15 km)
■ II etap: Tuwoda, tamdołek, a tamgórka (ok.22 km)

GMINA

LEŚNIOWICE



ChełmskiPowiat 37

Atrakcje turystyczne:

Zespół pałacowo-parkowywRejowcu. Pałac klasycystyczny,wybudowany w 2 ćw. XIX w.
Pełnił rolę rezydencji możnych rodów szlacheckich i arystokratycznych, m. in. Ks. Woro-
nieckich, hr. Łubieńskich. W bezpośrednim otoczeniu pałacu znajduje się XIX-wieczny
park angielski.W skład zespołu wchodzą obecnie: pałac, oficyna pałacowa oraz czworak
wzniesiony równocześnie z pałacem.Zespół pałacowo-parkowy położony jest na niewiel-
kiejwyniosłości terenu,oddzielony od osady.

DomRejawszystkowskazuje, że budynek zostałwzniesiony na początku XVIIIwieku, około
1720 r. z przeznaczeniemna ratuszmiejski.WśródmieszkańcówRejowca panuje przeko-
nanie, że był to domMikołaja Reja.

Pozostałe atrakcje:

■ Kościół (dawna cerkiewunicka,następnie zaś kościół prawosławny)
p.w. św.Michała Archanioła z 1790 r.

■ Kościół parafialny rzymskokatolicki p.w. św. Jozafata KuncewiczaB.M.
(wybudowanyw latach 1906-1907)

■ Pompyw rynku i przy ul. Kościuszki (XIX-XXw.)

Szlaki turystyczne:

Szlaki piesze:
■ Szlak Ariański

GMINA MIEJSKO-WIEJSKA

REJOWIEC

Szlaki rowerowe:
■ SzlakMikołaja Reja
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Atrakcje turystyczne:

ZespółPałacowo-ParkowywKaniem–obecnie siedzibaDPS– założenie parkowe z koń-
ca XVIIIw. z aleją grabowąoraz starymdrzewostanem.

IzbaGarncarska iBednarskawPawłowie–muzeumznajdujące sięwGminnymOśrodku
KulturywPawłowie,prezentowany jestwnim lokalny dorobek tradycji garncarstwa
i bednarstwa.

KościółParafialnypw.św.JanaChrzcicielawPawłowie–neogotycka,murowana świą-
tynia z początkówXXw.,w jej obrębie znajduje się drewniana plebania z 1921 r. orazmu-
rowane ogrodzenie z 1912 r.

Kościółparafialnypw.ŚwiętychApostołówPiotra iPawławKaniem–wybudowany
w latach 1937-1938namiejscu dawnej cerkwi unickiej.

Szlaki turystyczne:

Szlaki piesze:
■ Ścieżka dydaktyczna „Kotlina Pawłowa”– ścieżka utworzona na terenie Pawłowskiego

Obszaru ChronionegoKrajobrazu.
■ Szlak „Wyżynny”Lublin –Chełm (czerwony,200 km)

GMINA

REJOWIEC FABRYCZNY
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Atrakcje turystyczne:

Atrakcyjne obiekty do celów turystyki rekreacyjno-sportowejm.in. kory tenisowe, siłow-
nie plenerowe, place zabaw, boisko wielofunkcyjne, stadion piłkarski z tartanową areną lekko-
atletyczną.

Przedsiębiorstwo Bednarskie „Pawłowianka” oraz Stara Bednarnia „Manufaktura Ro-
dzinna” – firmy, które z sukcesem reaktywowały tradycyjne rzemiosło. Wytwarzane są
tam beczki i kadzie dębowe oraz meble na tereny rekreacyjne. Firmy zajmują się rzemio-
słem artystycznym i wyrobem tradycyjnych drewnianych naczyń używanych w gospodar-
stwie domowym. Wszystkie wyroby nadają się do użytku codziennego. W beczułkach
i antałkach może leżakować wino, gatunkowe wódki i nalewki.W kufach, dzieżach, becz-
kachmożna przechowywać żywność.

Założenie dworsko-parkowe z klasycystycznym dworkiem – dwór Kiwerskich, zbudo-
wanym w 1895 roku przez Mieczysława Morawskiego. Przy dworze założono park
ze szpalerami grabów, świerków i kasztanowców.W budynku znajduje się obecnie siedzi-
baMiejskiegoOśrodkaKultury „Dworek”.

Pozostałe atrakcje:

■ Mogiławojenna z czasów Iwojny światowej,w której spoczywają ciała 107 żołnierzy au-
striackich i niemieckich.

Szlaki turystyczne:

Szlaki piesze:
■ Szlak Ariański

MIASTO

REJOWIEC FABRYCZNY

Szlaki rowerowe:
■ SzlakMikołaja Reja
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GMINA

RUDA-HUTA
Atrakcje turystyczne:

Jedną z wyjątkowych pod względem położenia jest wieś Hniszów.
W tejmiejscowości znajduje się około 1000-letni dąb Bolko, jeden z najwięk-
szych w województwie lubelskim. Legenda mówi, że pod tym drzewem od-
poczywał, 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. Dąb otrzy-
małnazwędlaupamiętnieniaBolesławaTrzebińskiego,zmarłegowwieku16
lat, brata właściciela Hniszowa. W powszechnej świadomości jednak imię
kojarzy się z królemBolesławemChrobrym.Uroczyste nadanie imienia odby-
ło się w 1964 r. przez działaczy PTTK w Chełmie, podczas jednego z pierw-
szychrajdówpoziemichełmskiej.DąbBolkozostałDrzewemRoku2015oraz
zajął 4miejscewkonkursie EuropejskieDrzewoRoku2016.

Pozostałe atrakcje:

■ Kościół rzymskokatolickiwRudzie-Hucie pw.św.StanisławaBM iNiepokalanego SercaNMP.
■ Kościół polskokatolicki na granicy Zarudni i Rudy-Huty pw.św.Mikołaja.Wybudowany zostałw II połowie XIXwieku

przez ówczesnych kolonistówniemieckich, służyłwyznawcom jako kościół ewangelicko-augsburski.
■ Kościół ChrześcijanBaptystówwRudcewybudowany zostałw II połowie XXw.z funduszy członkówKościoła z ca-

łego świata.
■ Cmentarz parafialnywRudzie-Hucie utworzony zostałw latach20-tych XXw.Na jego terenie znajduje się pomnik

z kamieni polnych „Whołdzie poległym i pomordowanymnaWołyniu”.
■ Cmentarz polskokatolickiw Jazikowie został utworzonywraz z parafią pw.św.Mikołaja.
■ Cmentarz prawosławnywRudzie to najstarszy cmentarz na terenie gminyRuda-Huta.Odwschodu przylega cmen-

tarzwojenny z Iwojny światowej. Spoczywają tutaj żołnierze polegli na linii frontuUhrusk– Łukówek–Bukowa.
■ Cmentarze ewangelicko-augsburskie: Zarudnia,Karolinów,Gotówka.

Szlaki turystyczne:

Szlaki piesze:
■ Szlak pieszy żółty „Pojezierny południowy” (58 km)
■ Szlak Chełmskich TorfowiskWęglanowych (ok.52 km)
■ Ścieżka przyrodnicza „Meandry Bugu”
■ Ścieżka przyrodniczo-historyczna „Bolko”
■ Ścieżka przyrodnicza „BagnoSerebryskie”

Szlaki kajakowe:
■ Szlak kajakowy „Uherka” (28 km)

Szlaki rowerowe:
■ Trasa rowerowaLeśne ostępy ChełmskiegoParkuKrajobrazowego (zielony, 19 km)

Szlaki konne:
■ Poleski Szlak Konny (280 km)
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GMINA

SAWIN

Atrakcje turystyczne:

ZbiornikwodnyNiwa o powierzchni 52 ha i średniej głębokości 2m zachęcawyjątkowo czy-
stą wodą i atrakcyjnym położeniem na zachód od miejscowości Sawin. Żyje w nim wiele
gatunków ryb,m.in. szczupak,karp, lin, karaś,okoń,płoć.Nad zbiornikiemmożna spotkać
kaczki krzyżówki, perkozy, czaple siwe, łabędzie, błotniki stawowe. Od strony północno-
-zachodniej rozciąga się widok na malownicze łąki oraz las obfitujący w grzyby i jagody.
Jest towymarzonemiejsce dla tych którzy preferująwypoczynek z rodziną. Obok znajduje
się obszerny parking. Już teraz czeka na Państwa piaszczysta plaża. Dla miłośników wy-
cieczek pieszo-rowerowych przygotowano trasę o łącznej długości ok. 6 km, która prze-
biegawokół zbiornika.Wędkarzemogą poławiać ryby z pomostów i środkówpływających
oraz bezpośrednio z brzegu (tylkowwyznaczonychmiejscach). Zbiornik został oddany do
użytkuw2010 r. i trwają prace nad jego kompletnymzagospodarowaniem.

Obelisk z czołgiem – upamiętniający formowanie od sierpnia 1944 do stycznia 1945 w oko-
licach Sawina jednostek 1.KorpusuPancernego.



www.powiatchelmski.pl42

ZespółSakralno-ParafialnywSawiniez „przytułkiemdlastarców”z 1757
roku. Dzwonnica, która pełni też funkcję bramy, zbudowana została na
rzucie kwadratu. Po jej przekroczeniu stajemy przed późnobarokowym
murowanym kościołem pod wezwaniem „Przemienienia Pańskiego”
wzniesionym w latach 1731-1740 z fundacji Barbary z Podowskich Dłu-
żewskiej, kasztelanowej chełmskiej. Jest to budowla, jednonawowa,
dwuprzęsłowa zewnętrzną formą przypominająca kształt prostokąta.
Boczne ściany z zewnątrz podtrzymująmasywne skośne szkarpy. Do fa-
sady kościoła została dobudowana niska prostokątna kruchta. Dwu-
spadowy dach zwieńcza sygnaturka o barokowym wysmukłym hełmie.
Wyposażenie kościoła jest późnobarokowe i rokokowe. Elementy tych
stylów znajdziemy w ołtarzach, ambonie, chrzcielnicy, organach, rzeź-
bie Chrystusa, aniołów i obrazach. Ścianę północną zespołu, a zarazem
elementmuru kościelnego stanowi dawny szpitalik-przytułek, który po-
wstał dzięki fundacji proboszcza Józefa Suchockiego. Budynek jest zbu-
dowany na planie prostokąta. Przez jego środek przebiega wąski
korytarz o sklepieniu kolebkowym. Z prawej i lewej jego stronymieszczą
się trzy izby,o sklepieniukolebkowo-krzyżowym.Naśrodkuusytuowany
jest potężny zbiorczy komin, na zewnątrz ogzymsowany, pokryty skle-
pioną kapą z czterema arkadowymi dymnikami. Ze szpitalem styka się
narożnikamimurowanaXIX-wieczna kostnica.

Pozostałe atrakcje:

■Wiatrak koźlakwŁukówkuPięknym,
■ Dawna cerkiewprawosławna,obecnie kościół rzymskokatolicki

pw. św. RochawCzułczycach,
■ Kopiec ziemny (mogiła kurhanowa) na polu zw. „Niewodzinie”

wCzułczycachDużych
■ Grodziskowczesnośredniowieczne zwałem tzw. „Horodyszcze”

wSajczycach
■ Mogiła powstańczawBachusie
■ Cmentarz z Iwojny światowejwBukowieMałej
■ Cmentarz unickiwCzułczycach
■ Cmentarz prawosławnywCułczycach
■ Cmentarz powstańczywKlitnem,
■ Mogiła zbiorowawKrobonoszy Kolonii
■ Cmentarz żydowski z Sawinie
■ Cmentarz ewangelickiwSerniawach
■ Ośrodek Jeździecko-Hodowlany „Żurawiejka”

Szlaki turystyczne:

Szlaki pieszo-rowerowe:
■ Ścieżka pieszo-rowerowawokół zbiornikaNiwa (6 km)

Szlaki konne:
■ Poleski Szlak Konny (280 km)
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Atrakcje turystyczne:

DwórwSiedliszczu (obecnieprzedszkolesamorządowe)–późnobarokowydwór jesttypowym
przykładem rezydencji zamożnej rodziny ziemiańskiej. Zwrócony frontem na północ, drew-
niany, otynkowany, konstrukcji zrębowej, na podmurowaniu, parterowy, z piętrową częścią
środkową na rzucie prostokąta. Wnętrze dwutraktowe o układzie symetrycznym, z sienią
i salonem na osi. Z sieni prowadzą jednobiegowe schody na piętro. W pokojach bocznych
późno-klasycystycznedwakominki: dwastiukowe i jedenżeliwny.Wswej pierwotnej posta-
ci dwór składał się z szesnastu izb i tak przetrwał do pierwszej połowy XIXw., kiedy towwy-
nikuprzebudowyukształtowałasięnowabryładworu,a takżedyspozycjawnętrza.

Zalew Majdan Zahorodyński – zbiornik retencyjny w miejscowości Majdan Zahorodyński,
oddany do użytku pod koniec 2000 r. zajmuje powierzchnię 48,8 ha.

Pozostałe atrakcje:

■ KapliczkawDobromyśli, SkansenwSiedliszczu,DwórwKuliku,PałacwBrzezinach

GMINA MIEJSKO-WIEJSKA

SIEDLISZCZE
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GMINA

WIERZBICA
Atrakcje turystyczne:

Zabytkowy Kościół rzymskokatolicki pw. św. Małgorzaty w Olchowcu wybudowany
w latach 1788-1791. Jest to obiekt drewniany, o konstrukcji zrębowej, oszalowany
i wzmocniony „lisicami”, reprezentuje typ jednonawowej wiejskiej budowli sakralnej
o późnobarokowym wnętrzu. W ołtarzu głównym znajduje się niezwykle cenny obraz
Wniebowzięcia NajświętszejMaryi Pannymalowany na desce z XVIw. (z srebrną sukien-
ką z XVIII w.). Jest to najstarszy zabytek malarstwa polskiego zachowany w powiecie
chełmskim. Cennym zabytkiem jest także krucyfiks z II połowy XVII wieku, barokowa
ambona oraz kamienna chrzcielnica.

Zespół dworsko-parkowy w Chylinie, wzniesiony przez Józefę i Ludwika Olędzkich
w 1904 roku. Pałac, jak również przyległy do niego park z pomnikami przyrody (staro-
drzewy: białodrzewbezkorkowy oraz klon zwyczajny),wpisane są do rejestru zabytków.

Wieża widokowa w Karczunku, wsi położonej w otulinie Poleskiego Parku Narodowego.
Z wieży tej turyści mogą oglądać piękno Poleskiego Parku Narodowego. Roztacza się
stąd rozległy widok na „Bagno Staw” i rezerwat przyrody „Bagno Bubnów”, gdzie wystę-
pują cenne, chronione, rzadkowystępującewprzyrodzie rośliny.

Pozostałe atrakcje:

■WczesnośredniowiecznegrodziskowBusównie,któregopowstanie datowane jest naXw.
■Wczesnośredniowieczne grodzisko zw. „Wały”wTarnowie
■ Kamienna studnia z 1910 r.wOchoży
■ Kapliczkamurowana z XIXw.wStaszycach
■ Pozostałości po parku podworskimwŚwięcicy,w tymmodrzew „Piłsudskiego”będący

pomnikiemprzyrody
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Atrakcje turystyczne:

KrynicawRozięcinie–niegdyścentrumżycianawsiwktórymwykonywano różneczynności
jak pranie, pojenie bydła itp.W 2014 roku infrastruktura krynicy została odrestaurowana
przezmieszkańcówwsi za pomocą środkówzmikrograntówzprogramuFIOmikrodotacje
wwysokości 5000zł.Uzyskany efekt przyciągamieszkańcówRozięcina jak i przyjezdnych
gości swoim urokiem i funkcjonalnością.W skład infrastrukturywchodzą: wiata drewnia-
na,2 stoły z siedziskami orazmiejsce na ognisko.

„Koci dołek”z Izbą LudowąwMajdanieOstrowskim–Wwąwozie nazwanymKocimDoł-
kiem odbywają się cykliczne imprezy: „Powroty do korzeni” czy „Spotkania przy studni”.
W Kocim Dołku ma swoje miejsce Izba Ludowa „Wrzeciono” utrzymana w stylu dawnej
chałupy chłopskiej. Atrakcyjne położenie przyciągnęło do Majdanu motocyklistów. Ich
zloty stały się jużcoroczną tradycją.Gościnność gospodarzy,drewnianawiata imiejscena
ognisko gwarantująmiłe spędzenie czasu.

GMINA

WOJSŁAWICE
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Pozostałe atrakcje:

■ Grodzisko zw.PohulankawNowymMajdanie

■ Cmentarzwojenny z Iwojny światowejwOstrów-Kolonia

■ Starożytne cmentarzysko kurhanowewPutnowicachWielkichDawna cerkiewgrekokato-
lickawTurowcu,obecnie kościół rzymskokatolicki p.w. św.Barbary

■ Układ urbanistyczny osadyWojsławice

■ Zamczysko z pozostałościami umocnień ziemnychwWojsławicach

■ Zespół kościelnywWojsławicach: kościół rzymskokatolicki p.w. św.Michała Archanioła,
dzwonnica,plebania, drzewostan

■ Dawna cerkiewgrekokatolickawWojsławicach

■ Dawna synagogawWojsławicach

■ Kopiec ziemny (mogiła), tzw.OstraMogiławWólce Putnowickiej

■ „Koci Dołek’’ z Izbą Ludową wMajdanie Ostrowskim

■ RatuszwWojsławicach

■ Stawpodworskiwraz z infrastrukturąwWojsławicach

■ Pomnik JakubaWędrowycza wWojsławicach

■ Pomnik Tadeusza KościuszkiwWojsławicach

■ PomnikwHucie

■ KrynicawRozięcine

■ ŹródławNowymMajdanie

■ „Biała Góra”wTurowcu

Szlaki turystyczne:

Szlaki piesze:
■ Szlak kredą pisany III odsłona–po atrakcjach Ziemi Chełmskiej
■ Szlak Kościuszkowski (niebieski)
■ Szlak „RezerwatówPrzyrody” (zielony)
■ Szlak studni (4-km)

Szlaki rowerowe:
■ TrasaRowerowa „MalowniczyWschód”

Szlaki samochodowe:
■ SzlakRenesansu Lubelskiego

Rzeźba-pomnik JakubaWędrowyczawWojsławicach–drewniany posąg-rzeźba-pomnik
mitycznego mieszkańca pogranicza Starego Majdanu i Trościanki, egzorcysty, hulaki, bim-
brownika,patrioty i…takdalej.Wędrowycztoosobowościowyomnibus,bohateropowiadań
pisarza Andrzeja Pilipiuka, korzeniami rodzinnymi związanego z ziemią wojsławicką. Od
2006rokuorganizowanesąDni JakubaWędrowycza,znanewPolsce i nie tylko.
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Atrakcje turystyczne:

Zbiornik wodny „Dębowy Las” jest szczególnie atrakcyjnym miejscem wypoczynku. Jego
nazwa pochodzi od rosnącego nieopodal lasu z pokaźnymi okazami dębów. Zajmuje po-
wierzchnię 27 hektarów.Można tampowędkować,popływać kajakiem i odpocząćwciszy
i spokoju. Zalewmawydzieloną plażę i strzeżone kąpielisko. Atrakcyjne położenie i walory
przyrodnicze corocznie przyciągają ogromne rzesze turystów.

Etnograficzna Izba Regionalna znajduje się w budynku po byłej szkole podstawowej w Sta-
nisławowie. Zgromadzono w niej ponad sto interesujących eksponatów prezentujących
dawne wiejskie życie. Izba jest odwiedzana nie tylko przez wycieczki szkolne ale także
przez zwiedzających turystów. Odbywają się tam również spotkania Kół Gospodyń Wiej-
skich,pokazywypieku tradycyjnego chleba oraz potraw regionalnych.

Rezerwat Żmudź ma charakter geologiczno-florystyczny i zajmuje pow. 5,81 ha. Rezerwat
utworzonow 1980 r.w celu zachowania unikalnych formerozyjnych, zbudowanych ze skał
kredowych oraz ochrony stanowisk roślin kserotermicznych.Na jego tereniewystępuje uni-
kalna roślinność kserotermiczna i jedyna tego typu zbiorowość lnu złocistego w Europie.
Roślina ta znajduje się na czerwonej liście gatunków zagrożonychwyginięciem.Na terenie
rezerwatu występuje także szereg innych rzadkich i chronionych gatunków roślin, w tym
łącznie 5 gatunkówstorczykowatych.Wcentralnej części rezerwatu znajduje się cmentarz
jeńców radzieckich z okresu IIwojny światowej.

Pozostałe atrakcje:

■ Kościół p.w.Podwyższenia Krzyża ŚwiętegowŻmudzi powstał około 1753 r. z fundacji
Jana Zamoyskiego, jako cerkiewgreckokatolicka. Jest to obiekt drewniany o konstrukcji
zrębowej z XVIII-wiecznymwyposażeniem.Wołtarzu głównymznajduje się obraz Chrys-
tusaUkrzyżowanego z 1757 r.

■ Drewnianymłynwodno-gazowywPobołowicachKolonii powstałw 1921 r., aw 1940 r.
dobudowanodo niegomurowaną siłownięw rzadkiej dla Lubelszczyzny konstrukcji sza-
chulcowej z ramami zmodrzewiowych słupów,wypełnionymi cegłą.Młyn upaństwowio-
nyw 1953 r. zaprzestałmielenia ćwierćwieku później i opuszczony zaczął ulegać dewa-
stacji.W 1989 r. odkupiła go osoba prywatna urządzającwnimgospodarstwo
agroturystyczne.

■ Drewniana kapliczka św. JanaChrzciciela na źródle z 1857 rokuwDryszczowie.

Szlaki turystyczne:

Szlaki rowerowe:
■ TrasaRowerowa „MalowniczyWschód”

ŻMUDŹ
GMINA
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Starostwo Powiatowe w Chełmie

Wydawca:Wydawnictwo „SIGNUM”
86-031 Osielsko k/Bydgoszczy, ul. Ślusarska 10

tel./fax 52 322 52 75, e-mail: signum@lco.pl
www.signum.bydgoszcz.pl

Powiat Chełmski
Rok wydania – 2019

Publikację wydano przy udziale Starostwa Powiatowego w Chełmie.

22-100 Chełm, plac Niepodległości 1
tel. 82 562 75 01, fax 82 562 75 10

e-mail: starostwo@powiatchelmski.pl

www.powiatchelmski.pl

www.signum.bydgoszcz.pl
tel. 52 322 52 75 Teksty:Wydział Promocji i Rozwoju StarostwaPowiatowegowChełmie

Zdjęcia: archiwumStarostwaPowiatowegowChełmie
oraz archiwaUrzędówGmin iMiast Powiatu Chełmskiego

Opracowanie graficzne i DTP:Wanda i Klaudiusz Jaworscy

Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
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FRUPAKS FRUIT
hurtownia owoców i warzyw
krajowych i importowanych

FRUPAKS FRUIT
hurtownia owoców i warzyw
krajowych i importowanych

ul. Chemiczna 15A
22-100 Chełm
ul. Chemiczna 15A
22-100 Chełm

www.frupaksfruit.plwww.frupaksfruit.pl

fax 82 565 24 61
tel. 696 504 876
fax 82 565 24 61
tel. 696 504 876

nasze sklepy
firmowe

Chełm:
ul. Zachodnia 4

ul. Sienkiewicza 14
ul. Szymanowskiego 4

ul. Wojsławicka 2
ul. Hutnicza 3

ul. Piłsudskiego Box nr 1



ZAPRASZA

▪ Wakacje w siodle - obozy jeździeckie
▪ Imprezy dla szkół i przedszkoli
▪ Lekcje jazdy konnej, treningi skokowe
▪ Noclegi - agroturystyka

Chełm, Staw 81 ▪ stajniawsadzie.pI tel. 881 956 894 ▪ tel. 660 254 036

STAJNIA
w SADZIE

Małgorzata
Sabarańska-Figas

50
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PREZENTACJE
GOSPODARCZE

POWIATU
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SPIS FIRM
Przychodnia SpecjalistycznaCENTRUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .okładka II
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Solidne i wygodne
buty ze skóry.

sklep.escott.eu
escottpolska
82 565 40 11

info@escott.eu

Mamy 50 lat doświadczenia
w produkcji obuwia ze skóry.

Wkładamy wiele pracy
w to, by nasze produkty były

komfortowe i trwałe.
Zajrzyj na sklep.escott.eu lub

do naszego sklepu przy
ul. Wojsławickiej 7 w Chełmie.
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Przychodnia Weterynaryjna

AMICUS
amicus-chelm.pl

ul.Wolności 18 D, 22-100 Chełm
tel. 82 565 01 60 tel. kom. 605 431 113

pn-pt: 8.00-20.00
sobota: 9.00-15.00

▪ PROFILAKTYKA ▪ ANTYKONCEPCJA

BADANIA KARDIOLOGICZNE: ▪ USG ultrasonograf

▪ RTG rentgen cyfrowy ▪ EKG ▪ ECHO SERCA

▪ DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

▪ STOMATOLOGIA ▪ CHIRURGIA I ORTOPEDIA

▪ ZAKŁADANIE PASZPORTÓW I CZIPOWANIE

▪ SPRZEDAŻ SPECJALISTYCZNYCH KARM
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SKLEPMEDYCZNY 22-100 Chełm, ul. Lwowska 28
tel. 82 592 21 21

SPRZĘT REHABILITACYJNY
★wózki inwalidzkie ręczne, elektryczne,
aktywne

★ kule, laski, balkoniki
★ stabilizatory
★ pionizatory

ŚRODKI POMOCNICZE
★ pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne,
majtki chłonne

★ podkłady na łóżko
★ materace i poduszki przeciwodleżynowe
★ cewniki, worki do zbiórki moczu
★ inhalatory, ciśnieniomierze
★ protezy powietrzne

WKŁADKI ORTOPEDYCZNE
★wkładka supinująca
★wkładka supinująca stępy
★wkładka supinująca stępy typu korytkowego
★wkładka pronująca stępy

OBUWIE NAHALUKSY

WYPOŻYCZALNIA
sprzętu rehabilitacyjnego

★ łóżka rehabilitacyjne
★wózki inwalidzkie
★ podnośniki elektryczne
★ koncentratory tlenu
★ kule inwalidzkie
★ balkoniki do nauki chodzenia
★ rotory

TESCO

cm
en
ta
rz

Henryka Wieniawskiego

Droga męczenników

Orląt Lwowskich

Lw
ow

sk
a

Al. AK

Zapraszamy
pon.-pt. 9-17 � sobota 10-14

ul.Sosnowa34,22-105Okszówul.Sosnowa34,22-105Okszów

●Wnioski doUrzęduPracyodotacje
●Certum–Certyfikaty kwalifikowane,
niekwalifikowane,e-podpis

●PunktPotwierdzaniaTożsamości

●Wnioski doUrzęduPracyodotacje
●Certum–Certyfikaty kwalifikowane,
niekwalifikowane,e-podpis

●PunktPotwierdzaniaTożsamości

●Księgi handlowe,KPiR,Ryczałt,US
●EwidencjaVAT, JPK
●Kadry i płace,ZUS

●Księgi handlowe,KPiR,Ryczałt,US
●EwidencjaVAT, JPK
●Kadry i płace,ZUS

BIURORACHUNKOWE 'ATALANTA'BIURORACHUNKOWE 'ATALANTA'
KOMPLEKSOWAOBSŁUGAKSIĘGOWAKOMPLEKSOWAOBSŁUGAKSIĘGOWA

www.br-atalanta.pl ⚫ e-mail: br.atalanta@interia.plwww.br-atalanta.pl ⚫ e-mail: br.atalanta@interia.pl

tel. 508360675tel. 508360675
kontakt tel. w godz. 10-17kontakt tel. w godz. 10-17

DOJAZDDOKLIENTADOJAZDDOKLIENTA
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Lwowska 44 A, 22-100 Chełm
tel. +48 515 447 441
www.babeczkistudiourody.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 8:00-18:00

sobota 8:00-14:00

• MAKIJAŻ PERMANENTNY
• MEDYCYNA ESTETYCZNA
• LASEROTERAPIA
• ZABIEGI NA TWARZ
• PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP
• STYLIZACJA RZĘS
• PODOLOGIA
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SUCCESS Logistics Group to projekt nastawiony na przyszłość.

Stworzyliśmy nowoczesną, silną grupę, której celem jest podejmowanie nowych wyzwań
na dynamicznie rozwijającym się rynku usług logistycznych. W jej skład wchodzą
Sukces Sp. z o.o. oraz Assa Sp. z o.o.

Efektem wieloletniej działalności i doświadczenia jest oferowany przez nas kompleksowy
wachlarz usług logistycznych związanych z transportem morskim, lotniczym, drogowym
i kolejowym, usługami celnymi oraz magazynowaniem i dystrybucją towarów.

Zaledwie 20 km od największego przejścia granicznego UE z Ukrainą (Dorohusk – Jagodzin),
posiadamy nowoczesne centrum logistyczne o powierzchni 5000 m². Dzięki przygranicznej
lokalizacji nasze magazyny stanowią naturalny hub przeładunkowo-dystrybucyjny dla
towarów importowanych jak i eksportowanych z Ukrainy.

Jesteśmy wiarygodnym partnerem handlowym. Od 2013 roku posiadamy status AEO.

SUCCESS Logistics Group
ul. Hutnicza 35
22-100 Chełm

Polska
www.slgpoland.com

WARSZAWA MAŁASZEWICZE

DOROHUSK-JAGODZIN

GDAŃSK
GDYNIA

DYSTRYBUCJA

SPEDYCJA
AGENCJA CELNA
MAGAZYNOWANIE



GALERIA
ul. Okszowska 39
22-100 Chełm

☎
Galeria Dziecięca: 82 564 35 41
Pokusa Prestige: 82 564 01 84

SKLEP
I AWP / Lwowska
22-100 Chełm

☎
82 564 26 23

m
biuro@pokusaprestige.pl

�
www.pokusaprestige.pl

pokusachelm

Nasza firma istnieje od 1991 roku.
Zajmujemy się handlem detalicznym oraz hurtowym ubranek dla dzieci, smoczków, zabawek, gier
planszowych, fotelików samochodowych, wózków dziecięcych, łóżeczek, materacy, pojazdów na
akumulator. Jesteśmy jednym z największych sklepów o profilu dziecięcym w województwie o po-
wierzchni ok. 2500 m2. Przez lata, istnienia naszej firmy na rynku, rozwinęliśmy doskonałą sieć han-
dlową i nawiązaliśmy wspaniałe kontakty z dystrybutorami oraz producentami najlepszych marek.

www.sklep.pokusaprestige.pl
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www.signum.bydgoszcz.pl
tel. 52 322 52 75

Kreatywny wizerunek
Waszej firmy, miasta, regionu

Polecamy usługi
w zakresie kompleksowej obsługi

promocyjno-reklamowej.

Realizujemy między innymi:
• foldery reklamowe dla firm i przedsiębiorstw
• wydawnictwa dla administracji samorządowej
• katalogi i albumy promocyjne
• plany miast, mapy gmin i powiatów
• kalendarze
• kompleksowe kampanie reklamowe

Powiat Chełmski
Prezentacje Gospodarcze

Rok wydania 2019

Wydawca:Wydawnictwo „SIGNUM”
86-031 Osielsko k/Bydgoszczy, ul. Ślusarska 10

tel./fax 52 322 52 75
e-mail: signum@lco.pl

www.signum.bydgoszcz.pl

Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za aktualność informacji zamieszczonych w publikacji oraz za treść zamieszczonych reklam.

22-100Chełm22-100Chełm
ul.Lubelska 72Aul. Lubelska 72A
tel.667947796tel.667947796

www.fizjoterapia-rb.plwww.fizjoterapia-rb.pl

●Usprawnianiewschorzeniach
neurologicznych,ortopedycznych
i onkologicznych

●Fizjoterapiadzieci i dorosłych
●Wizytyupacjenta

REHABILITACJA LECZNICZA • GABINET FIZJOTERAPII
fizjoterapeuta Rafał Blicharz
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Wesela

Komunie

Konferencje

Bankiety

Catering

Wesela

Komunie

Konferencje

Bankiety

Catering

ul. Lubelska 1, 22-151 Janów
tel. 82 563 33 44, www.trzydeby.pl





Szkoły dla DorosłychSzkoły dla Dorosłych

SEKRETARIAT:
☎ 82 569 67 41, 517 436 944
22-100 Chełm, ul. Pocztowa 52F (budynek PWSZ)

zapisy również online
www.wiliams.pl

NAUKA ZA DARMO!

REKRUTACJA ● REKRUTACJA ● REKRUTACJA

NIE WYMAGAMY MATURYNIE WYMAGAMY MATURY
UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ

SZKOŁA JĘZYKOWA
(PŁATNA)

TECHNIK FLORYSTA TECHNIK USŁUG
KOSMETYCZNYCH

LICEUM dla DOROSŁYCHTECHNIK ADMINISTRACJI TECHNIK BHP

OPIEKUN MEDYCZNY OPIEKUNKA DZIECIĘCA

szkoła dostosowana do osób
niepełnosprawnych

Szkoła Wiliams Chełm

wiliams_szkoła

✆
Rezerwuj przez telefon
82 565 64 01 – 03

22-100 Chełm, Al. Armii Krajowej 50 www.hotelkamena.pl

◾ POKOJE ◾ SALE KONFERENCYJNE ◾ RESTAURACJA
przyjęcia i okolicznościowe imprezy – bal, wesele, chrzest, komunia
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Plac Doktora Edwarda Łuczkowskiego 7
22-100 Chełm

� +48 795 404 983
� imbrykcafe.eatbu.com

� ImbrykCafeLunch
Organizujemy również
imprezy okolicznościowe.
Organizujemy również
imprezy okolicznościowe.

Wszystkie dania
przygotowywane są na bieżąco
ze składników najlepszej jakości.

Wszystkie dania
przygotowywane są na bieżąco
ze składników najlepszej jakości.

Kawiarnia & Lodziarnia & Restauracja

POLECA:
• lody produkcji własnej
• ciasta produkcji własnej
• desery lodowe
• kawę, napoje
• dania obiadowe
• przekąski

POLECA:
• lody produkcji własnej
• ciasta produkcji własnej
• desery lodowe
• kawę, napoje
• dania obiadowe
• przekąski
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