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Z trzech stron – południowej, 
zachodniej i północnej otacza 
miasto Chełm. Hydrograficznie 
gmina należy do dorzecza Bugu, 
do którego wpadają główne rzeki regionu: 
Uherka (wraz z dopływami Garką i Janówką) 
i Udal. Gmina obejmuje 43 miejscowości 
(39 sołectw), zamieszkanych przez 
ponad 14 000 mieszkańców. 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.

Gmina Chełm
Gmina Chełm leży na obszarze dwóch makroregionów geograficznych: 
Polesia Wołyńskiego oraz Wyżyny Lubelskiej. Jest położona w południowo-
zachodniej części powiatu chełmskiego i we wschodniej części województwa 
lubelskiego, przy wschodniej 
granicy Polski z Ukrainą. 

Pokrówka, Budynek Urzędu Gminy Chełm
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została również włączona do 
sieci obszarów Natura 2000.

Tereny gminy posiadają bogatą 
przeszłość, w znacznej mierze 
związaną z głównym ośrodkiem 
regionu – miastem Chełm. Najstarsze 
ślady pobytu człowieka pochodzą 
z późnego paleolitu. Badania 
archeologiczne pozwoliły na odkrycie 
śladów osadnictwa z czasów neolitu 

i wraz z rezerwatem „Torfowisko 
Sobowice” stanowią najcenniejsze 
obiekty przyrodnicze w okolicach 
Chełma, których walory są niezwykłe 
w skali Europy. Drugim terenem 
jest Chełmski Obszar Chronionego 
Krajobrazu, położony w północnej 
i centralnej części powiatu 
chełmskiego. Tworzą go krajobrazy 
Pagórów Chełmskich i Obniżenia 
Dubienki. W lasach tego obszaru 
występują najczęściej drzewostany 
wielogatunkowe (zwłaszcza 
przekształcone grądy lipowo-grabowe 
z udziałem grabu, dębu, osiki, 
klonu, sosny lub dąbrowy świetliste) 
z bogatym runem, zaś w obniżeniach 
terenu torfowiska. Obok rezerwatów 
położonych na obszarze Chełmskiego 
Parku Krajobrazowego, na terenie 
gminy znajduje się jeszcze rezerwat 
florystyczno-stepowy „Stawska Góra” 
oraz wzgórze widokowe „Dziewicza 
Góra” w Horodyszczu-Kolonii. System 
obiektów chronionych uzupełniają 
użytki ekologiczne. Są to głównie 
tereny bagienno-torfowiskowe, 
usytuowane w okolicach Janowa, 
Nowosiółek, Srebrzyszcza, Stańkowa 
i Zawadówki. W sumie tą formą 
ochrony objęto prawie 400 hektarów 
terenu. Cześć terenów gminy, 
wraz z obiektami chronionymi, 

Klimatycznie gmina leży na 
pograniczu strefy umiarkowanej 
i kontynentalnej. Znajduje się 
w najbardziej nasłonecznionym 
obszarze Polski. Obszar gminy jest 
bardzo zróżnicowany krajobrazowo, 
a gleby (najczęściej rędziny, lessy, 
mady) są na ogół bogate w składniki 
odżywcze. Warunkuje to dużą 
różnorodność siedlisk a tym samym 
bogactwo gatunków roślin i zwierząt. 
Stosunkowo dużą powierzchnię 
(około 19%), zajmują lasy, w większości 
lasy mieszane i liściaste, niezwykle 
bogate w chronione gatunki roślin.

Stan środowiska naturalnego, 
warunkowanego brakiem dużych 
zakładów przemysłowych i dominacją 
rolnictwa, pozwolił na objęcie terenów 
gminy systemem ochrony. Głównym 
obszarem chronionym jest Chełmski 
Park Krajobrazowy, utworzony 
w 1983 r. na powierzchni 16 457 ha 
(na obszarze gminy 4 702 ha). 
Urozmaicony krajobraz i różnorodność 
siedlisk sprawia, że park posiada 
bogaty świat roślin i zwierząt. 
Dotyczy to szczególnie terenów 
torfowiskowych, chronionych 
w rezerwatach „Bagno Serebryskie” 
i „Brzeźno”. Wymienione rezerwaty 
chronią torfowiska niskie węglanowe 

Zalew Stańków

Panorama gminy
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statusu ziemi chełmskiej, należącej 
wprawdzie do województwa 
ruskiego, jednak posiadającej sporą 
samodzielność, dzięki której powstała 
rozbudowana hierarchia urzędów 
ziemskich. Różnorodna etnicznie 
i wyznaniowo ludność podlegała 
rezydującym w Chełmie dostojnikom 
duchownym. Od XIII w. miasto było 
siedzibą biskupa prawosławnego, 
a w XV wieku na trwałe ukształtowało 
się chełmskie biskupstwo łacińskie. Po 
unii brzeskiej władyka prawosławny 
stał się biskupem unickim. 

Stopniowy rozwój regionu, widoczny 
szczególnie w XVI w., został 
przerwany w kolejnym stuleciu 
najazdami oddziałów kozackich, 
szwedzkich i rosyjskich. Po kolejnej 
stabilizacji w połowie XVIII w., 
nastąpił upadek państwa polskiego. 
Po trzecim rozbiorze region chełmski 
znalazł się pod władzą Austrii, 
a następnie Rosji. W końcowym etapie 
swoich rządów Rosjanie powołali 
nawet odrębną gubernię chełmską, 
która weszła bezpośrednio w skład 

Chełm stał się stolicą księstwa i główną 
siedzibą władcy, obdarzonego w 1253 r. 
tytułem króla Rusi. U podnóża zamku 
powstała osada miejska, w której 
Daniel zgromadził różnojęzycznych 
mieszkańców, zajmujących się 
rzemiosłem i handlem, a w okolicach 
powstała sieć osad. Po wymarciu 
potomków zmarłego w 1264 r. Daniela 
i wieloletnich wojnach z udziałem 
Litwy, Węgier i Polski, pod koniec 
XIV w. ziemia chełmska została 
włączona w skład państwa polskiego. 
Aktu inkorporacji dokonała królowa 
Jadwiga w 1387 r., natomiast jej mąż 
król Władysław Jagiełło doprowadził 
do formalnej lokacji miasta, nadając 
mu w 1392 r. prawo magdeburskie. 
Stabilizacja związana z włączeniem 
regionu w skład państwa Jagiellonów, 
przyczyniła się do znaczącego 
rozwoju osadnictwa. Znaczna część 
miejscowości gminy powstała 
właśnie w XV w. Właścicielami 
tworzonych osad byli często przybysze 
z centralnej Polski, a także z Rusi 
i Litwy. Tworzona w ten sposób elita 
szlachecka korzystała z wyjątkowego 

i epoki brązu, w tym kultury łużyckiej. 
Pod koniec starożytności ziemia 
chełmska, znajdująca się na mało 
czytelnym pograniczu zachodniej 
i wschodniej Słowiańszczyzny, 
najczęściej wiązana jest z Lędzianami. 
W kolejnych wiekach obszar znalazł 
się w orbicie wpływów Polan i Rusi 
Kijowskiej. Obiekt rywalizacji obu 
państw został określony mianem 
Grodów Czerwieńskich, zajętych 
w 981 r. przez władcę Rusi 
Włodzimierza Wielkiego. Na krótko 
odzyskał te tereny, po wyprawie 
kijowskiej w 1018 r., Bolesław Chrobry. 
Po przywróceniu dawnej granicy 
przez Jarosława Mądrego w 1031 r., 
region pozostał pod zwierzchnictwem 
ruskim do XIV w., chociaż władcy 
Polski podejmują próby odzyskania 
tego obszaru. Wraz z podziałem 
Rusi Kijowskiej na dzielnice, ziemia 
chełmska znalazła się w składzie 
Księstwa Halicko-Włodzimierskiego, 
rządzonego przez boczną linię dynastii 
Rurykowiczów, której najsłynniejszym 
przedstawicielem był książę Daniel 
Romanowicz. Dzięki jego działalności 
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do powstania styczniowego. Juliusz 
Niemirowski w 1870 r. sprzedał 
większość gruntów kolonistom 
niemieckim, reprezentowanym 
przez Fryderyka Wilhelma Kamenza. 
W wyniku transakcji powstały 
kolonie niemieckie: Nowosiółki 
(Wilhelmwald), Janów, Józefin, 
Henrysin, Julianów i Adolfin.

Piętnastowieczne tradycje posiadają 
jeszcze Horodyszcze (1448 r.), należące 
niegdyś do Horodyskich, Świrskich, 
Cieszkowskich i Koźmianów. Z XV w. 
pochodzą także pierwsze wzmianki 
o Podgórzu, funkcjonującym do XX w. 
jako Spas. Kolejna piętnastowieczna 
miejscowość to Stańków, wchodząca 
w skład dóbr królewskich. Z XVI w. 
pochodzi miejscowość Uher, 
należąca niegdyś do Uhrowieckich 
(założycieli wsi), Wolskich, 
Olędzkich, Bielskich i Fudakowskich. 
Inną dużą miejscowością jest 
Okszów, wymieniany w XVII w. 
Wśród właścicieli wymieniani są: 
Sobolewscy, Karpińscy, Prażmowscy 
i Malinowscy. Szereg miejscowości 
na obszarze gminy powstało w XIX 
w. Najczęściej są to dawne kolonie 
niemieckie, założone po powstaniu 
styczniowym. Do najważniejszych 
należą: Henrysin (1826 r., kolonia 
niemiecka od 1872 r.), Rudka (1827 r., 
własność rodziny Kuszów), Nowiny 
(1827 r., folwark w ramach dóbr 
Uher), Antonin (folwark w ramach 
dóbr Serebryszcze, własność m.in. 
Smorczewskich), Nowosiółki-Kolonia 
(kolonia niemiecka od 1870 r.), Janów 
(kolonia niemiecka od 1871 r.), 
Józefin (dawniej Bulwinów 1839 r., 
kolonia niemiecka od ok. 1873 r.), 
Koza Gotówka (folwark wydzielony 
ok. 1861 r. z dóbr Serebryszcze), 
Zarzecze (folwark w ramach dóbr 
Czułczyce), Tytusin (folwark 
w ramach dóbr Nowosiółki, kolonia 
niemiecka od 1872 r.) i Ludwinów 
(folwark w ramach dóbr Uher).

Większość miejscowości na 
obszarze gminy wymieniana jest 
w źródłach w XV w. Do takich należą 
Weremowice, wzmiankowane od 
1423 r. Z 1428 r. pochodzi pierwsza 
wzmianka o Strupinie (obecnie 
Strupin Duży), wchodzącym w skład 
starostwa chełmskiego. W okresie 
międzywojennym Strupin należał 
do największych miejscowości 
w okolicach Chełma. Równie starą 
genealogię posiadają Stare Depułtycze 
(dawniej Ruskie), wymieniane od 
1428 r. Z czasem miejscowość została 
podzielona na część królewską 
i prywatną. Ponadto na początku 
XVI w. w pobliżu części królewskiej 
powstały (jako oddzielna jednostka 
osadnicza) Depułtycze Królewskie 
(zwane też Litewskimi lub Lackimi 
i według niektórych ustaleń znanymi 
już w 1438 r.). Po II wojnie światowej 
miejscowość podzielono na Stare 
Depułtycze i Nowe Depułtycze. 
Natomiast Depułtycze Królewskie 
wchodziły w skład starostwa 
chełmskiego. Kolejna miejscowość 
wymieniana w 1428 r. to Srebrzyszcze, 
funkcjonujące do 1972 r. pod nazwą 
Serebryszcze. Była gniazdem 
rodowym Serebryskich, a następnie 
własnością: Krasińskich, Siła-
Nowickich, Łopuskich, Zawadzkich 
i Lechnickich. Z 1429 r. pochodzą 
pierwsze wzmianki o miejscowości 
Parypse, należącej do parafii pw. 
Rozesłania Świętych Apostołów 
w Chełmie (przekazana dokumentem 
Władysława Jagiełły z 12 lipca 1429 r.). 
Z około 1430 r. pochodzi najstarsza 
wzmianka o Stawie, będącym 
w przeszłości własnością Stawskich, 
Świrskich, Cieszkowskich, Kozerskich 
i Brezów. Starą miejscowością są 
także Nowosiółki, wymieniane od 
1440 r. jako własność królewska, 
dzierżawiona m.in. przez Potockich 
i Rzewuskich. Posiadający Nowosiółki 
od 1856 r. Juliusz i Leon Niemirowscy, 
zaangażowani byli w przygotowania 

imperium rosyjskiego. Region 
chełmski nadal zamieszkiwała 
ludność różnorodna pod względem 
etnicznym i wyznaniowym. Obok 
dominujących katolików (łączonych 
z Polakami) i prawosławnych, 
znaczną część stanowili Żydzi 
(szczególnie w Chełmie) oraz Niemcy, 
osiedlający się w rejonie miasta 
po powstaniu styczniowym.

W okresie międzywojennym Chełm 
był siedzibą powiatu należącego do 
województwa lubelskiego. Region 
nadal zamieszkiwała różnorodna 
ludność, złożona z Polaków, 
Ukraińców, Żydów i Niemców. Po 
zakończeniu II wojny światowej 
oraz powstaniu tzw. Polski Ludowej, 
nadal funkcjonował powiat chełmski. 
W wyniku dramatycznych wydarzeń 
podczas wojny (wymordowanie 
ludności żydowskiej, przesiedlenie 
ludności niemieckiej w trakcie 
wojny) oraz działań powojennych 
(przesiedlenia ludności ukraińskiej), 
region stał się bardziej jednolity 
narodowościowo (z wyraźną 
dominacją ludności polskiej).

Najstarszą miejscowością na obszarze 
gminy jest Stołpie, wymieniane 
w źródłach ruskich z XIII w. jako jeden 
z grodów terenów nadbużańskich. 
Jako osada Stołpie pojawia się 
w 1359 r. Trzynastowieczną genezę 
posiada również Pokrówka, siedziba 
urzędu gminy i obecnie największa 
miejscowość gminy. Chociaż 
w źródłach wymieniana jest 
od 1476 r., to głównie w oparciu 
o świadectwo siedemnastowiecznego 
biskupa unickiego Jakuba Suszy, 
autora dzieła o cudownym 
obrazie Matki Boskiej Chełmskiej, 
przyjmuje się, że osada została 
ufundowana w 1262 r. przez 
księcia Lwa Daniłowicza (syna 
Daniela Romanowicza) i nadana 
cerkwi Bogurodzicy w Chełmie. 
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osiemnastowieczne, późnobarokowe 
kominki (5 sztuk), w tym jeden 
dekorowany w stylu egipskim.

 Pałac otoczony jest 
osiemnastowiecznym parkiem, 
pierwotnie w typie ogrodu włoskiego. 
W południowej części parku 

 Głównym obiektem zabytkowym 
jest zespół pałacowo-parkowy. Obok 
budynku pałacu na terenie założenia 
zachowała się dawna brama oraz 
trawiasty gazon. Pałac to budowla 
murowana na planie wydłużonego 
prostokąta, dwukondygnacyjna 
w części środkowej (na skrzydłach 
parterowa). Głównym akcentem 
elewacji frontowej (od południa) 
jest trójosiowy pseudoryzalit, 
podwyższony o tzw. mezzanino 
i zwieńczony trójkątnym frontonem. 
Od strony północnej (ogrodowej) 
znajdują się trzy ryzality, środkowy 
(trójosiowy) i dwa skrajne 
(jednoosiowe). Ozdobą elewacji 
bocznych (w parterowych partiach 
pałacu) są opilastrowane trójkątne 
szczyty. 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 

Srebrzyszcze

zachowały się półkoliste szpalery 
grabowo-klonowe oraz szpaler wierzb 
od zachodu. Granice parku wyznaczają 
trzy aleje lipowe (o długości 350 m) 
oraz obecnie suchy kanał wodny, 
biegnący wzdłuż alei zachodniej, a jego 
wnętrze odgranicza szpaler klonowy.
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gminy Ruda Huta). Rezerwat otaczają 
głównie użytki rolne, jedynie w jego 
północno-zachodniej części przylega 
on do zarośli i lasu. Krajobraz typowy 
dla torfowisk narusza przy jego 
wschodnim krańcu dość wysoki 
nasyp kolejowy linii Chełm-Włodawa. 

 Rezerwat „Bagno Serebryskie” jest 
to obiekt torfowiskowy o powierzchni 
376,62 ha. Rezerwat położony jest 
pomiędzy wsiami Gotówka Niemiecka, 
Koza Gotówka, Nowiny i Leśniczówka, 
w północno-wschodniej części gminy 
(część rezerwatu leży na obszarze 

 Staw z wyspą przy drodze 
dojazdowej do pałacu



WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE – POWIAT CHEŁMSKI | ALBUM – PRZEWODNIK | GMINA CHEŁM | 9

i nausitous. Torfowisko jest miejscem 
gniazdowania błotniaków: łąkowego 
i stawowego. W okresie zimowym 
stwierdzono noclegowiska błotniaków 
zbożowych. Łąki przylegające 
do torfowiska są miejscem 
gniazdowania siewkowców: czajek, 
krwawodziobów, rycyków, kulików 
wielkich, dubeltów. Z wróblowych 
najciekawszymi gatunkami są 
podróżniczek i wodniczka. W rowach 
i torfiankach rezerwatu rokrocznie 
obserwowane są żółwie błotne.

kukawka i kosatka kielichowa. 
W miejscach wilgotniejszych 
występują łąki trzęślicowe ze 
storczykiem krwistym, gnidoszem 
królewskim, kosaćcem syberyjskim 
oraz dwoma gatunkami turzyc: 
Hosta i Davalla. Wśród chełmskich 
torfowisk węglanowych rezerwat 
„Bagno Serebryskie” jest najuboższy 
pod względem liczby gatunków motyli 
dziennych. Wśród nich ochronie 
podlegają: paź królowej, mieniak 
tęczowiec oraz modraszki: telejus 

 Świetlica, plac zabaw, siłownia, boiska do piłki nożnej, koszykówki

Chronione w obrębie rezerwatu 
torfowisko węglanowe zajmuje 
płaskie zagłębienie zamknięte 
łagodnymi pagórkami o wysokości 
względnej do kilku metrów. 
Współczesne torfowiska były efektem 
zarastania przez roślinność bagienną 
niewielkich jeziorek powstałych 
po roztopie lodowca. Na torfowisku 
wyznaczono ścieżkę dydaktyczną, 
która zlokalizowana jest w północno-
zachodniej części rezerwatu. Początek 
ścieżki znajduje się w miejscowości 
Nowiny za budynkiem Domu Pomocy 
Społecznej. Prowadzi ona do wieży 
obserwacyjnej a dalej poprzez łąki 
i nasyp kolejowy ku południowej 
granicy rezerwatu. Dominującym 
zbiorowiskiem roślinnym rezerwatu, 
pokrywającym centralne partie 
torfowiska (ok. 60% pow.), jest 
zespół kłoci wiechowatej. Tworzy 
on zwarte łany. Jej łanowa struktura 
porastania jest ewenementem w skali 
kraju, gdyż w innych rejonach Polski 
występuje niemal wyłącznie jako 
roślinność szuwarowa otaczająca 
jeziora. Obrzeża szuwarów kłociowych 
porastają niewielkie płaty rzadkich 
zespołów turzycowych: zespół turzycy 
prosowej, tunikowej oraz zanikający 
zespół Turzyca Buxbauma. Nieco 
większe połacie zajmują: zbiorowisko 
z turzycą darniową i rzadki w Polsce 
zespół marzycy rudej. W rowach 
melioracyjnych i torfiankach, które 
występują najliczniej przy nasypie 
kolejowym w północno-wschodniej 
części rezerwatu, stwierdzono zespół 
grzybieni północnych. Obrzeża 
torfowiska oraz wyniesione kredowe 
wysepki we wschodniej części 
rezerwatu zajmują zbiorowiska łąkowe 
o dużej różnorodności gatunkowej. 
Na kredowych wyniesieniach 
o charakterze kserotermicznym 
występują masowo: przelot pospolity, 
głowienka wielkokwiatowa, czyściec 
prosty, ożenka właściwa, turzyca 
filcowata oraz chronione: storczyk 
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 Pomnik Powstańców Styczniowych z 1863 r.

 Rezydencja biskupów 
prawosławnych tzw. „Popówka”. 
Według informacji zawartej 
w „Słowniku Geograficznym Królestwa 
Polskiego…” w 1848 r. w Stańkowie 
umieszczono siedzibę strzelca leśnego 
(odpowiednik gajowego), na potrzeby 
którego powstały odpowiednie 
zabudowania. W 1864 r. siedzibę 

strzelca zajął nadleśniczy (pierwszym 
nadleśniczym był Wojciech Leppert). 
Pod koniec XIX w. miejscowością, 
pozostająca od 1862 r. we władaniu 
hrabiego Aleksandra Lüders-Weimarn 
(jako części majoratu chełmskiego) 
zainteresowały się władze cerkiewne 
i rozpoczęły starania o przekazanie 
zabudowań strzelca na letnią 

rezydencję biskupów prawosławnych. 
Formalności sfinalizowano w 1890 r. 
Po przebudowaniu obiektu powstała 
rezydencja otoczona ogrodem i sadem. 
Liczące blisko 22 ha założenie, od 
wschodu odgraniczał las z licznym 
starodrzewiem (zdewastowanym 
po II wojnie światowej).

Stańków



WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE – POWIAT CHEŁMSKI | ALBUM – PRZEWODNIK | GMINA CHEŁM | 11

szyszek – intensywne podsuszanie. 
Wyłuszczanie właściwe odbywa się 
w wysokiej temperaturze w komorach 
łuszczarskich. W nich znajdują się 
obrotowe bębny, do których wsypuje 
się szyszki. Urządzenie obsługuje się 
ręcznie, piec opalany jest szyszkami.

łuszczenia jest podsuszanie szyszek 
w trójkondygnacyjnym magazynie – 
zbudowanym z drewna, ze ścianami 
bocznymi z otworami, tak aby był 
swobodny przewiew przez każde 
piętro. W budynku wyłuszczarni 
właściwej następuje dalsza obróbka 

 Wyłuszczarnia nasion z 1949 r., 
oraz magazyn szyszek i nasion 
z 1955 r. Nasiona drzew iglastych 
przed wysiewem muszą być 
wydobyte z szyszek, odskrzydlone 
i oczyszczone. Proces ten odbywa się 
w wyłuszczarni. Pierwszym etapem 

 Leśniczówka z ok. 1925 r.
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 Zalew Stanków, łowisko. 
Czterdziestohektarowy zwany 
również Zalewem na Uherce, 
ponieważ zasilają go wody z rzeki 

Uherki. Jego głębokości dochodzi 
do 4 metrów, a dno jest muliste. 
Jest regularnie zarybiany karpiami, 
płociami, karasiami, jaziem, linem, 

okoniem i szczupakiem. Zdarzają się 
również, chociaż nielicznie amury. 
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Okszów

 Dawna Szkoła Rolnicza, obecnie Zespół Szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum)

 Dawne zabudowania dworskie, 
obecnie warsztaty szkolne

 Biblioteka Publiczna
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 Kościół parafialny pw. św. 
Maksymiliana Marii Kolbe. 
Kościół wybudowany w latach 
1983-1989. Parafia powstała na 

terenach wyłączonych z parafii 
pw. Rozesłania św. Apostołów 
w Chełmie. Świątynię poświecił bp 
Jan Śrutwa 22 października 1989 r.

 Kapliczka z ok. 1919 r.
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 „Ta Karczma Rzym się nazywa” gastronomia, noclegi

 „Tranczo” – agroturystyka, nauka 
jazdy konnej, hipoterapia, noclegi

Horodyszcze-Kolonia

 Pomnik przyrody „Dziewicza Góra”. 
Obiekt utworzony ze względu na walory krajobrazowe wzniesienia porośniętego dębami
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Horodyszcze Wólka Czułczycka

 Kapliczka z 1949 r.

 Świetlica, obok plac zabaw, boiska do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki

 Tajemniczy obelisk z XVIII/XIX w.
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Parypse

 Kapliczka z ok. 1950 r.

 Świetlica, plac zabaw, boisko do piłki nożnej
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Staw

 „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 jet jako 
florystyczno-stepowy o charakterze 
ochrony ścisłej. Podłoże węglanowe 
oraz położenie na oświetlonym 
zboczu pozwoliło na zachowanie 
rzadkiej flory i fauny. Środkowa 
część rezerwatu poryta jest przez 
głębokie, nawet półtorametrowe leje. 
Są to pozostałości po niemieckich 
pociskach artyleryjskich. W czasie 
II wojny światowej obszar Stawskiej 
Góry wykorzystywany był na 
poligon wojskowy. Szatę roślinną 
rezerwatu można określić jako 
kserotermiczną, z dużym udziałem 
gatunków stepowych. Na jego terenie 
stwierdzono występowanie 216 
gatunków roślin naczyniowych. 
Wśród nich 30 należy do gatunków 
rzadkich, w tym 6 objętych jest 
ochroną ścisłą. Najliczniejszą grupę 
stanowią rośliny zielne, o wiele mniej 
jest krzewów, natomiast drzewa 
reprezentowane są tylko przez 4 
gatunki. Do najcenniejszych  roślin 
należą: dziewięćsił popłocholistny, 
wiśnia karłowata (zwana też wisienką 

stepową) i starzec cienisty, wpisane 
do „Polskiej Czerwonej Księgi Roślin”. 
Wśród zwierząt bezkręgowych 
występuje na terenie rezerwatu wiele 
gatunków rzadkich, głównie motyli, 
których stwierdzono tu 331 gatunków. 

Spośród wszystkich występujących na 
terenie rezerwatu gatunków owadów, 
5 należy do gatunków chronionych, 
a 27 do gatunków rzadkich wpisanych 
na „Czerwoną listę zwierząt 
ginących i zagrożonych w Polsce”.
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 Aleja grabowa, część założenia 
dworsko-ogrodowego liczącego 4,2 ha 
powstałego w XIX w. Pierwotnie park 
charakteryzował się swobodnym 
układem kompozycyjnym. Otoczony 
był ogrodzeniem i posiadał wjazd 
(z bramą) od strony zachodniej. 
Przed usytuowanym w centrum (na 
niewielkiej wyniosłości) dworem był 
owalny gazon. Obecnie park posiada 
mało czytelny układ przestrzenno-

 Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Dekret erygujący parafię wydał abp Bolesław Pylak. 
Parafia powstała w 1993 r. Terytorium zostało wyłączone z parafii Czułczyce, Podgórze, Chełm Św. Kazimierza.

 Kapliczka z 1946 r.kompozycyjny. Zachowała się m.in. 
aleja grabowa o długości 50 m 
(od strony południowej), częściowo 
aleja kasztanowcowa. Przy dawnym 
sadzie (od strony wschodniej) znajduje 
się krzyż drewniany z datą 1846 
i literami A.C. W parku zachowało 
się ok. 300 drzew dziewięciu 
gatunków. Ochroną pomnikową 
objęto dwie lipy drobnolistne.
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 Zalew Staw, zajmuje powierzchnię 
15 ha. Miejsce cieszące się dużym 
zainteresowaniem wędkarzy. Łowisko 
jest położone w malowniczej okolicy, 
oddalone około 10 km od Chełma. 

Dno jest płaskie lekko opadające 
ku środkowi łowiska, głębokość to 
około 2,5-3 m. Na 2,5 m od brzegu 
i na głębokości około 0,5 m znajduje 
się roślinność. 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.
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 „Stajnia w sadzie” – agroturystyka, wycieczki konne

 Świetlica i remiza OSP
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 Zespół Szkół

 Kapliczka z 1947 r.

 Budynek dawnego urzędu
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Nowosiółki

Nowosiółki-Kolonia

 Świetlica, boiska do piłki 
nożnej, siatkówki, plac zabaw

 Młyn z 1933 r.
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 „Zajazd Gościniec” – noclegi, gastronomia

 Ruiny Zajazdu wymienianego na 
początku XIX w. Obiekt powstał na 
miejscu dawnej drewnianej karczmy 
(w źródłach pojawiają się nawet dwie 
karczmy) ok. 1832-1845 r. Początkowo 

była własnością Niemirowskich. Po 
1870 r. zakupił zajazd Józef Bocheński. 
Kolejnym właścicielem był jego syn, 
Józef Antoni Bocheński 
(od 1912 r.), który w 1926 r. zrujnowany 

obiekt sprzedał Franciszkowi 
Schodzińskiemu. 
Do 1939 r. w trzech pomieszczeniach 
funkcjonowała mleczarnia.



WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE – POWIAT CHEŁMSKI | ALBUM – PRZEWODNIK | GMINA CHEŁM | 25

 Źródło objęte ochroną w 1992 r.

 Panorama Nowosiółek-Kol. i Stołpia
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Stołpie
 Kamienna wieża z XII w. 

usytuowana na niewielkim grodzisku 
uznawana jest za jeden 
z najciekawszych zabytków 

prostokąta. Wnętrze jest o kształcie 
cylindrycznym (o wymiarach 
3 do 3,6 m), przechodzącym na 
ostatniej kondygnacji w ośmiobok. 
Wieżę wykonano ze zlepieńców 
trzeciorzędowych oraz cegły palcówki 
(na najwyższej kondygnacji). 
W budowli wyróżniono 5 kondygnacji, 
poprzedzielanych pierwotnie 
drewnianymi podestami. Pierwsza, 
znajdująca się poniżej poziomu 
gruntu, pełniła funkcję piwnicy 
lub skarbca. Druga, oświetlona 
dwoma małymi okienkami, służyła 
jako pomieszczenie gospodarczo-
kuchenne. Trzecia kondygnacja, 
pozbawiona okien, służyła 
prawdopodobnie jako sypialnia. 
Czwarta kondygnacja, posiadająca 
trzy wysokie otwory okienne, 
była salą reprezentacyjną. Tutaj 
znajdował się także otwór drzwiowy, 
do którego prowadził drewniany 
balkon. Najbardziej efektowna 
była piąta kondygnacja, służąca 
do celów sakralnych. Do wnętrza 
kaplicy wchodziło się z drewnianego 
ganku, umieszczonego wokół 
całej wieży. Grodzisko to obiekt 
o owalnym kształcie, o wymiarach 
24 na 15 m na szczycie i 24 na 36 m 
u podstawy. W kwestii chronologii 
obiektu, naukowcy ustalili, że wieża 
powstała pod koniec XII w. i była 
wykorzystywana do końca XIII w. 
Za najbardziej prawdopodobnych 
fundatorów wieży uznano władców 
Księstwa Halicko-Włodzimierskiego, 
Romana Mścisławowicza lub 
jego syna Daniela Romanowicza. 
W kwestii funkcji obiektu 
potrzymano hipotezy o sakralnym 
charakterze wieży, sugerując 
militaryzację wieży w drugiej 
fazie użytkowania. Dodatkowo 
wskazano, że klasztor mógł być 
również siedzibą kogoś znaczącego. 
Za najbardziej prawdopodobną 
uznano matkę księcia Daniela.

Lubelszczyzny. Wieża o wysokości 
ok. 17 m posiada wymiary 5,7 m na 6,3 
m (dłuższym bokiem na osi wschód-
zachód) i została zbudowana na planie 
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 Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie
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Podgórze

 Kościół parafialny pw. Chrystusa 
Pana Zbawiciela, wymieniany 
w źródłach historycznych od 1440 r. 
Po unii brzeskiej powstała parafia 
unicka, zarządzana od 1640 r. przez 
chełmskich bazylianów. Po kasacie 
unii w 1875 r. świątynia została 
gruntowanie przebudowana. Badania 
archeologiczno-architektoniczne 
przeprowadzone w latach 1990-1992 
pozwoliły ustalić, że prezbiterium 
kościoła pochodzi z XIII w. i stanowiło 

pierwotnie odrębną świątynię. 
W XV w. do ściany zachodniej świątyni 
dobudowano prostokątny budynek 
pełniący rolę klasztoru. W ramach 
przebudowy w 2 połowie XVII w. 
przekształcono istniejący kompleks 
budowli w jedną świątynię. Przy 
prezbiterium w XIX w. umieszczono 
zakrystię i przedsionek. Kościół jest 
1-nawowy na zewnątrz wzmocniony 
skośnymi szkarpami. W ołtarzach 
bocznych znajdują się obraz 

św. Jana Chrzciciela oraz Serca 
Najświętszej Marii Panny. Obok 
świątyni znajduje się murowana 
dzwonnica wybudowana w latach 
1909-1913 w stylu bizantyjsko-
ruskim według projektu architekta 
eparchialnego Aleksandra Puringa. 
Obiekt został wykonany z czerwonej 
cegły na planie kwadratu. Parafię 
rzymskokatolicką erygowano w 1924 r.
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Janów

 Cmentarz ewangelicko-
augsburski, XIX/XX w.

 Dawna kaplica ewangelicko-
augsburska, obecnie świetlica
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 Ośrodek Jeździecki, siedziba 
Stowarzyszenia Miłośników 
Koni i Kawalerii Polskiej
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 Zajazd „Trzy Dęby”, noclegi, gastronomia, ośrodek jeździecki
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 Ścieżka rowerowa „Pagóry Janowskie”, biegnie wzdłuż drogi krajowej Nr 12 przez Janów, Podgórze do Stołpia 
i zajazdu „Trzy Dęby”.
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Kumowa Dolina

 Trasa maratonu rowerowego

 Miejsce egzekucji ofiar Akcji 
AB. W dnach 3 i 4 lipca 1940 r. 
funkcjonariusze gestapo rozstrzelali, 
co najmniej 115 osób aresztowanych 
w powiatach chełmskim, 
krasnostawskim i zamojskim. 
Wśród ofiar znaleźli się głównie 
politycy, działacze samorządowi, 
ziemianie, nauczyciele oraz inni 
przedstawiciele lokalnej inteligencji 
z Chełma i Krasnegostawu
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Rudka

 Kapliczka na drzewie z 1945 r.  Kapliczka z 1948 r.

 Kapliczka z 1903 r.
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Zawadówka

 Dróżniczówka z 1939 r.

 Młyn z ok. 1920 r.

 Kapliczka z 1930 r.
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 Rezerwatem jest „Torfowisko 
Sobowice”, zajmujący powierzchnię 
95 ha. Ochroną rezerwatową 
objęto część torfowiska. Rezerwat 
położony jest w centralnej części 
gminy. Usytuowany jest w obniżeniu 
pomiędzy dwoma pagórami. Zbocza 
wzniesienia zamykającego rezerwat 
od południa zajmują rozległe pola 
uprawne a wzniesienie leżące na 
północ porasta las. Przy zachodniej 
granicy rezerwatu bierze początek, 
a następnie płynie granicą północną 
niewielki potok – Janówka, 
będący dopływem Uherki. Dolinę 
potoku poniżej rezerwatu zajmują 
zagospodarowane łąki kośne oraz 

tereny zdegradowane w wyniku 
eksploatacji torfu. Wschodnią część 
torfowiska ograniczają także łąki oraz 
pola uprawne. Granice tego rezerwatu 
na niewielkim odcinku przylegają do 
torów linii kolejowej Chełm-Lublin. 
Pod względem walorów florystycznych 
rezerwat „Torfowisko Sobowice” 
jest jednym z najciekawszych 
obiektów na Lubelszczyźnie. 
Wyraźnie różni się florystycznie od 
torfowisk Roskosz, Brzeźno, Bagno 
Serebryskie. W przypadku roślinności 
torfowiskowej nie rośnie tu kłoć 
wiechowata. Na terenie rezerwatu 
dominują inne stanowiska typowo 
torfowiskowe, towarzyszą im zespoły 

roślinności ciepłolubnych muraw, 
zarośli oraz fragmenty zalesione. 
Najrzadsze zbiorowiska torfowiskowe 
występujące na terenie rezerwatu to 
zespoły: turzycy Davalla i marzycy 
rudej. Osiągają one niespotykaną 
na pozostałych torfowiskach 
węglanowych powierzchnię. Na uwagę 
zasługuje również niespotykany 
w pozostałych rezerwatach zespół 
zaroślowy z brzozą niską i wierzbą 
rokitą. Niezwykle ciekawa roślinność 
ciepłolubna występuje na dwóch 
niewielkich wysepkach wapiennych. 
Rośnie tu wisienka stepowa, powojnik 
prosty, tojad dzióbaty, pluskwica 
europejska a brak jest występujących 

Sobowice
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czerwończyk płomieniec i modraszek 
malczyk. W porównaniu do innych 
torfowisk węglanowych awifauna tego 
rezerwatu jest dosyć uboga. Gniazdują 
tu dubelty, błotniaki łąkowe. Pod 
koniec lat osiemdziesiątych na 
torfowisku obserwowano nie 
gniazdujące obecnie wodniczki. 
W 2005 roku na terenie rezerwatu 
stwierdzono występowanie 
młodych żółwi błotnych.

Polski, jak również gatunki rzadkie 
w Europie. Do najcenniejszych 
motyli dziennych należą chronione: 
paź królowej, mieniak tęczowy, 
strzępotek edypus, modraszek telejus, 
modraszek nausitous, jak również 
gatunki narażone na wyginięcie: 
strzępotek soplaczek, czerwończyk 
nieparek i modraszek alkon oraz 
gatunki rzadkie: rojnik morfeusz, 
rusałka wierzbowiec, bielinek 
rukiewnik, wietek gorczycznik, 

na pozostałych torfowiskach – omanu 
wąskolistnego, starca cienistego i lnu 
złocistego. Spośród występujących 
tu roślin na uwagę zasługują gatunki 
chronione: powojnik prosty, mieczyk 
dachówkowaty i masowo występujący 
tojad dzióbaty. Obrzeża wysepek oraz 
znaczne fragmenty w południowej 
części rezerwatu zajmują bogate 
florystycznie i obfitujące w rzadkie 
gatunki roślin łąki trzęślicowe. 
Rosną tu m.in. storczyki: krwisty, 
szerokolistny, kruszczyk błotny 
oraz gnidosz królewski, goryczka 
wąskolistna, kosaciec syberyjski 
i ciemiężyca zielona. Na wilgotnych 
łąkach w obrębie rezerwatu występuje 
największa na Lubelszczyźnie 
populacja pełnika europejskiego. Do 
najcenniejszych gatunków należy 
języczka syberyjska – gatunek 
nieznany dotychczas z terenu 
Lubelszczyzny, mając jedyne 
stanowiska na Kielecczyźnie (uznany 
za ginący w Polsce). W okresie 
letnim chroni się aktywnie języczkę 
syberyjską. Stanowiska tego gatunku 
odsłania się każdego roku, w okresie 
gdy jest ona najbardziej narażona 
na zacienienie i zagłuszenie przez 
otaczające rośliny. Następną rośliną 
jest storczyk wątlik błotny, znany 
dotychczas z jednego stanowiska 
na Lubelszczyźnie. Na terenie 
tego rezerwatu prowadzi się także 
w okresie zimowym wycinkę 
zadrzewień i zakrzewień, głównie 
wierzbowych i brzozowych. Rośliny 
i zwierzęta zasiedlające otwarte 
tereny torfowiskowe, są wypierane 
w wyniku zmieniającego się siedliska. 
Zarastające torfowisko szybko 
utraciłoby swoje cenne walory 
przyrodnicze. Zabiegi prowadzące do 
odsłonięcia zarośniętych przez drzewa 
i krzewy powierzchni prowadzi się 
na tym terenie w zależności od tempa 
zarastania, co kilka lat. Występują tu 
motyle znane z nielicznych stanowisk 
lub nie podawane dotychczas z terenu 
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Żółtańce, Żółtańce-Kolonia

 Kapliczka z 1950 r.

 Zespół Szkół 
im. ks. Józefa Dąbrowskiego

 Świetlica, plac zabaw, 
boisko do siatkówki
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 Zalew Żółtańce, położony jest po prawej stronie 
rzeki Uherki na gruntach wsi: Żółtańce, Weremowice 
i częściowo Pokrówki. Ogólna powierzchnia zbiornika 
wynosi ok. 103 ha w tym wody zajmują około 56 ha. Wody 
zbiornika podzielone są na dwie kwatery: zbiornik duży 
o powierzchni 47 ha i staw rybny o powierzchni 
9 ha. Posiada on rekreacyjne zagospodarowanie części 
wschodniej – plaża, kąpielisko strzeżone, pomosty, 
miejsca parkingowe, boiska, plac zabaw, siłownia
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 Ścieżka rowerowa „Południowe barwy krajobrazu”, przebiega wzdłuż rzeki Uherki

 „Pstrągowo” łowisko, gastronomia, plac zabaw
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Weremowice

 Budynek dawnej szkoły, XIX-XX w.

 Młyn z ok. 1920 r. nad rz. Uherką
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Uher

 Kapliczka z figurą 
św. Jana Nepomucena, XVIII/XIX w.

 Kapliczka z 1995 r. 
(aut. Stefan Lisowski)

 Dawne zabudowania podworskie 
z XVIII w. – młyn, obecnie Dom 
Sztuki Stary Młyn, agroturystyka, 
gastronomia; kuchnia dworska
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Zagroda
 Dawny cmentarz prawosławny

 Zespół Szkół 
im. Romualda Traugutta
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Nowe Depułtycze

 Kościół rzymskokatolicki pw. 
Wszystkich Świętych, 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.

 Pomnik Powstańców 
Styczniowych z 1863 r.
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 Akademickie Centrum Współpracy Transgranicznej PWSZ w Chełmie

 Pomniki przyrody: kasztanowiec biały, dąb szypułkowy
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Stare Depułtycze

Depułtycze Królewskie

Krzywice, Krzywice-Kolonia

 Świetlica i remiza OSP, plac zabaw, boisko do piłki nożnej

 Lotnisko, Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie

 Kapliczka przy starym krzyżu

 Krzyż z 1948 r.
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 Świetlica, plac zabaw

Rożdżałów

 Siłownia, boisko do piłki 
nożnej Klubu „Kłos”
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Pokrówka

 Świetlica, plac zabaw, boisko 
do piłki nożnej, koszykówki

 Cmentarz żołnierzy 
z I i II wojny światowej

 „Agropokrówka” – 
agroturystyka, noclegi
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 „Ranczo Budrysa” 
gastronomia, rekreacja

 Kapliczka z 1934 r.

 Kaplica św. Stanisława

Strupin Duży

 Zespół Szkół
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Strupin Łanowy

Strupin Mały

 Świetlica, plac zabaw, boisko do piłki nożnej

 Kapliczka z 1934 r. Krzyż przydrożny
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Trasy, Szlaki, Ścieżki

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.

 TRASA ROWEROWA 
„POŁUDNIOWE PANORAMY 
CHEŁMA” 
* długość 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. 

 TRASA ROWEROWA 
„UROKI SOBOWICKIE” 
* długość 18 km; oznaczona 
kolorem czerwonym.
Przebieg: Las Borek Nadleśnictwo 
Chełm - Rezerwat przyrody Wolwinów 
Pokrówka - Żółtańce - rezerwat 
przyrody „Torfowisko Sobowice” 

 ŚCIEŻKA ROWEROWA 
„POŁUDNIOWE BARWY 
KRAJOBRAZU GMINY CHEŁM”
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.

 ŚCIEŻKA ROWEROWA 
„PAGÓRY JANOWSKIE”
* długość około 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 
(dawna kaplica ewangelicko-
augsburska) i ul. Słowackiego,  

 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 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).
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Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny 
Lubelskich Parków Krajobrazowych 
– Oddział Terenowy w Chełmie – 
rezerwat torfowiskowy „Brzeźno” 
w Chełmskim Parku Krajobrazowym 
- rez. torfowiskowy „Roskosz”.

 ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA 
„STAŃKÓW”
* długość ok. 6 km.
Ścieżka zlokalizowana jest na 
terenie gminy Chełm w południowo-
wschodniej części Chełmskiego Parku 
Krajobrazowego. Przygotowana 
jest także krótsza wersja ścieżki 
o długości około 2 km. Ścieżka 
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”. 

w Srebrzyszczu oraz podziemia 
kredowe i liczne zabytki w Chełmie.
Ostoja ta obejmuje kompleks 
czterech torfowisk węglanowych na 
torfowiskach niskich. Występują tu 
duże powierzchnie szuwaru kłoci 
wiechowatej. Pośród torfowisk 
rozrzucone są niewielkie wyniesienia 
kredowe, których obecność decyduje 
o dużej różnorodności zarówno 
w świecie roślin jak i zwierząt. 
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. 
Ogromny potencjał tej ostoi dla 
występowania ptaków siewkowatych 
(kszyk, czajka, rycyk) sprawia, że 
poprzez właściwe zagospodarowanie 
próbuje się odtworzyć liczne 
populacje tych ptaków.
Przebieg: Chełm Podziemia Kredowe 
- ulica Lubelska, Szpitalna - Stańków 
- Srebrzyszcze - rez. torfowiskowy 
„Bagno Serebryskie - Brzeźno 

- Rudka - Zawadówka - Chełm.
Trasa rozpoczyna się w lesie Borek 
na wysokości siedziby Nadleśnictwa 
Chełm. Wjeżdżając do lasu mijamy 
rezerwat przyrody „Wolwinów”. 

 SZLAK CHEŁMSKICH 
TORFOWISK WĘGLANOWYCH
* długość około 52 km; oznaczony 
kolorem niebieskim.
Szlak „Chełmskich Torfowisk 
Węglanowych”, zwany również 
szlakiem „Bagien i Moczarów” 
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. Można też zwiedzić pałac, 
Izbę Regionalną i kościół w Dorohusku, 
Ośrodek Edukacji Ekologicznej 
Zespołu Parków Krajobrazowych 
Polesia w Brzeźnie, Muzeum „U Cioci 
Mazurkowej” w Brzeźnie, pałac i park 
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Regionalne Towarzystwo Gminy 
Sawin przy współpracy z Ośrodkiem 
Jeździecko-Hodowlanym „Żurawiejka” 
z Bukowy Małej. Cały szlak ma 280 
km. Szczególnym atutem wypraw po 
Polesiu Wołyńskim jest możliwość 
konnego zwiedzania Poleskiego Parku 
Narodowego. Poleskie szlaki konne 
zostały tak zaplanowane, aby każdy 
jeździec, ten bardziej i ten mniej 
zaawansowany znalazł coś dla siebie; 
od kilkugodzinnej przejażdżki do 
wielodniowego, 300-kilometrowego 
rajdu na pograniczu survivalu.

Sobiborskiego i Poleskiego Parku 
Krajobrazowego oraz liczne 
rezerwaty przyrody (Żółwiowe 
Błota, Jezioro Orchowe, Magazyn, 
Małoziemce, Serniawy, Bachus, 
Stawska Góra, Bagno Serebryskie, 
Brzeźno, Roskosz). 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. Trasa Poleskiego Szlaku 
Konnego została opracowana przez 

 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, 
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 „PSTRĄGOWO” Żółtańce-Kolonia 
ul. Pstrągowa 17, tel. 692 302 285
www.pstrągowo.gmina.chelm.pl
Gospodarstwo rybackie i smażalnia ryb
położone 1,5 km od Chełma.
Całkowita powierzchnia lustra
wody ponad 10 ha. Gospodarstwo
zajmuje się hodowlą karpia i pstrąga.
Na terenie gospodarstwa znajduje się
łowisko oraz nieduży bar, w którym
podaje się ryby z własnej hodowli.
Dokoła jest mnóstwo zieleni, leżaki,
plac zabaw dla dzieci, altany, boisko do
piłki siatkowej oraz ścieżka rowerowa.

 „TA KARCZMA RZYM SIĘ NAZYWA” 
Okszów, ul. Bukowa 1,
tel. 693 024 993, 82 560 60
www.takarczma-rzym.pl
Organizacja wesel, szkoleń, imprez
okolicznościowych oraz pokazów.
Rodzinna atmosfera,
smaczne jedzenie oraz ogródek zabaw dla
dzieci. Dla smakoszy wędzonki
z własnej wędzarni oraz stół starowiejski.
W swojej ofercie karczma 
proponuje noclegi w komfortowo 
wyposażonych pokojach
z aneksem kuchennym.
Karczmę od parku krajobrazowego
dzieli 200 m, w pobliżu są liczne
ścieżki rowerowe i szlaki turystyczne oraz
ciekawe atrakcje przyrodnicze.

 GOSPODARSTWO 
AGROTURYSTYCZNE „UHER”
Uher 33A, tel. 82 569 77 43, 605 332 661
Obiekt mieści się w budynku starych 
XIX-wiecznych czworaków dworskich. 
Posiada dwie kondygnacje: 5 sypialni, 
3 łazienki, kuchnię z wyposażeniem, 
salon z kominkiem oraz jadalnię. Pokoje 
wyposażone są w TV i Wi-Fi. Do dyspozycji 
gości są stanowiska do grillowania 
i altana. W bezpośrednim sąsiedztwie 
znajdują się: ścieżka rowerowa, sklep, 
stawy rybne, a w odległości 3 km – Zalew 
Żółtańce. Obiekt jest całoroczny.

 AKADEMICKIE CENTRUM
WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ
Depułtycze Królewskie 8, tel. 82 565 88 94
Posiada trzy sale konferencyjne, część
hotelową, zaplecze gastronomiczne,
kort tenisowy, saunę. Okalający teren
przystosowany jest do imprez
plenerowych.

około 3 km od Chełma. Hotel oferuje 60 
pokoi: jedno i dwuosobowych oraz pokoje 
o podniesionym standardzie, restaurację 
działającą 7 dni w tygodniu. Restauracja 
organizuje bale, wesela, komunie, a także 
sympozja, konferencje i szkolenia. Sale 
restauracji pomieszczą do 450 gości. Przy 
Zajeździe w lipcu odbywają się zawody 
jeździeckie w skokach przez przeszkody.

 ZAJAZD „GOŚCINIEC”
Nowosiółki Kolonia 17a, tel. 82 569 72 76
www.gosciniec-chelm.pl
Gościniec położony jest przy trasie Chełm-
Lublin, 7 km od granic Chełma.
Przy Zajeździe usytuowany jest ogródek 
z altaną, grillem i oczkiem wodnym, 
który umożliwia wypoczynek w zaciszu 
i daje możliwość zorganizowania imprez 
plenerowych. Możliwość bezpłatnego 
skorzystania z grilla w ogrodzie. 
Dla gości dostępne jest bezpłatne 
miejsce parkingowe na ogrodzonym 
i monitorowanym parkingu. Pokoje 
1, 2 i 3-osobowe oraz apartament.
Ponadto sauna fińska i solarium.
Możliwość wypożyczenia rowerów.

 „TRANCZO”
Horodyszcze Kolonia 39 c,
tel. 82 569 03 86, 509 701 096
www.tranczo.com, info@tranczo.com
Właściciele zajmują się działalnością 
związaną z końmi. Gospodarze 
prowadzą nie tylko naukę jazdy konnej, 
ale również hipoterapię, wynajmem 
bryczek ślubnych oraz organizację 
kuligów zimowych i letnich tzw. 
zielonych. Lokal dysponuje 5 pokojami 
noclegowymi z możliwością wyżywienia, 
oferuje kuchnię domową i regionalną. 
Teren otoczony jest malowniczym 
ogrodem zachęcającym do wypoczynku 
i grillowania oraz stawem do wędkowania.

 „DOM SZTUKI STARY MŁYN”
Uher 33, tel. 609 340 245 
www.mlyn-uher.pl
W zabytkowym, nastrojowym obiekcie 
istnieje możliwość zorganizowania 
szkoleń, wesel, imprez okolicznościowych 
oraz uroczystości rodzinnych, 
również na łonie przyrody. Dysponuje 
pokojami noclegowymi, a na co 
dzień funkcjonuje tu pizzeria.

 „AGROPOKRÓWKA”
Pokrówka, ul. Łanowa 1,
tel. 693 321 717, 501 153 650
www.agropokrowka.republika.pl
Gospodarstwo oferuje bazę 
noclegową wraz z domowym 
wyżywieniem. Na miejscu znajduje 
się wypożyczalnia rowerów. 
Organizowane są także spotkania 
poetyckie oraz plenery malarskie.

 „STAJNIA W SADZIE”
Staw 81, tel. 881 956 894
www.stajniawsadzie.pl
Oferta noclegowa wraz z domowym 
wyżywieniem, lekcje jeździectwa 
z instruktorem oraz kameralne obozy 
jeździeckie. Gospodarze oferują: spacery 
(nordic waking) i wycieczki rowerowe 
po okolicy, boisko do koszykówki i piłki 
nożnej, kąpielisko i nowoczesny plac 
zabaw oraz trampolinę w ogrodzie. 
Warzywa bezpośrednio z ogrodu, 
jajka z kurnika i mleko prosto od 
krowy (z okolicznego gospodarstwa). 
Inne atrakcje dostępne na miejscu 
to grzybobranie, wędkowanie, 
fotografowanie i obserwacja nieba nocą – 
stosowny amatorski sprzęt na miejscu).

 „RANCZO BUDRYSA”
Strupin Duży 64, tel. 782 458 200
www.ranczobudrysa.com.pl
Kompleksowa organizacja imprez 
plenerowych oraz oferta noclegu 
w domkach 3-osobowych. Ranczo 
oferuje wyposażone namioty, w tym 
duży namiot bankietowy z możliwością 
ogrzewania ze sprzętem multimedialnym 
i nagłośnieniem przystosowanym do 
organizacji konferencji i szkoleń. Ponadto 
ranczo oferuje oprawę muzyczną 
imprez z karaoke. Atrakcje: zjeżdżalnia 
dmuchana, gokarty dla dzieci i dorosłych, 
ping-pong, bilard, kula wodna – waterball, 
trampoliny, kajaki i rower wodny, boisko 
do siatkówki plażowej, drewniany domek 
dla dzieci, huśtawki, basen, suchy basenik 
z piłeczkami, wędkowanie, grillowanie.

 ZAJAZD „TRZY DĘBY”
Janów, ul. Lubelska 1, tel. 82 563 33 44
fax. 82 562 50 81
www.trzydeby.pl, hotel@trzydeby.pl
Zajad położony jest przy trasie do Lublina,

Agroturystyka, Rekreacja, Wypoczynek


