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     Gmina Chełm jest jednostką administracyjną usytuowaną we 
wschodniej części Województwa Lubelskiego, wchodzi w skład Powia-
tu Chełmskiego. Swoją nazwę zawdzięcza miastu Chełm, którego ob-
szar otaczają tereny gminy - od północy, zachodu i południa. Gmina 
formalnie powstała w 1973 r., w ramach likwidacji wprowadzonego 
w 1954 r. podziału na gromady. Swoim kształtem nawiązywała jednak 
do istniejącej już w XIX w. Gminy Chełm (podział na gminy wprowa-
dzono w 1809 r.), przekształconej z czasem w Gminę Krzywiczki (od 
okresu międzywojennego z siedzibą w Pokrówce). Objęła również część 
obszaru dawnej Gminy Staw. Do 1975 r. funkcjonowała w ramach po-
wiatu chełmskiego, a następnie po likwidacji powiatów, w wojewódz-
twie chełmskim. W 1984 r., z części jej terenów oraz Gminy Żmudź, 
utworzono nową gminę – Kamień. Z dniem 1 stycznia 1999 r. ponownie 
weszła w skład odtworzonego powiatu chełmskiego. Obecnie zajmuje 
powierzchnię 22 179 ha i należy do największych gmin Lubelszczyzny. 
W 43 miejscowościach (40 sołectw) mieszka  ponad 14 tys. osób (dane 
z 2017 r.). Bezpośrednie sąsiedztwo z gminą tworzą gminy: Dorohusk, 
Kamień, Leśniowice, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Ruda Huta, Sawin, 
Siedliszcze Siennica Różana oraz Wierzbica. Gmina Chełm jest gminą 
rolniczo-przemysłową. Gospodarstwa rolne ukierunkowane są głów-
nie na produkcję zbóż, buraków cukrowych oraz hodowlę zwierząt. 
Na terenie gminy działają małe i średnie przedsiębiorstwa zajmujące 
się głównie handlem, budownictwem, transportem oraz działalnością 
usługową i produkcyjną.
     Na terenie gminy funkcjonuje sześć szkół podstawowych, Centrum 
Studiów Inżynierskich i Akademickie Centrum Współpracy Transgra-
nicznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Zespół Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego, Centrum Bibliotek i Kultury wraz ze 
piętnastoma świetlicami, osiem jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

     Chełm commune is an administrative 
unit  situated in the eastern part of Lu-
belskie  Voivodeship  and it is  included in 
Chełm  Poviat. Its name originates from 
Chełm town , which is surrounded by 
communes in the north, south and west. 
Formally, the commune was established 
in 1973 due to abolishment of  division 
into    groups     (introduced in 1954). 
There was a relation between the shape 
of the commune then and the commune 
which existed in XIX century Chełm Com-
mune  (division into communes was intro-
duced in 1809). Next, the commune was  
changed into Krzywiczki Commune (since  
interwar period  with headquarters in 
Pokrówka). A part of previous Staw Com-
mune was included in Chełm  commune. 
It functioned as a part of Chełm Poviat to 
1975, and after the liquidation of poviats, 
then it was  included in Chełm Vivode-
ship. In 1984, a new commune – Kamień 
consisting of parts of Chełm and  Żmudź 
Commune was created. Afterwards, the 
commune was again joined to recreated 
Chełm  Poviat on 1st January 1999. No-
wadays, Chełm Commune is one of the 
largest communes in Lubelskie Voivose-
ship  (the commune covers 22179 ha).Over 
14 thousand people live in forty three 
places (2017 data). Direct neighbours of 
Chełm Commune are Dorohusk, Kamień, 
Leśniowice, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, 
Ruda Huta, Sawin, Siedliszcze, Siennica 
Różana and Wierzbica communes. Chełm 
Commune has  an agricultural and in-
dustrial character. Farms are aimed at 
cereals and sugar beet cultivation as well 
as animals breeding. There are small and 
medium businesses dealing with trade, 
architecture, transportation,  service and 
production  activities.
     There are also six primary schools, 
Centre of Engineering Studies and Aca-
demic Centre o f  Cross-Border Coopera-
tion (pol.: Centrum Studiów Inżynierskich 
i  Akademickie Centrum Współpracy Tran-
sgranicznej) in Państwowa Wyższa Szko-
ła Zawodowa in Chełm, The Complex of 
Schools of Agricultural Education, Centre 
of Libraries and Culture with common 
rooms and eight units of Voluntary Fire 
Brigade. 



     Gmina Chełm to bardzo zróżnicowany 
i bogaty pod względem historycznym ob-
szar. Posiada wiele cennych obiektów za-
bytkowych i historycznych.  Wśród nich są: 
świątynie i inne budowle sakralne, budynki 
użyteczności publicznej, zespoły pałacowo 
(dworsko) - parkowe, domy mieszkalne, 
budynki przemysłowe, cmentarze, obiekty 
archeologiczne. 
     Do najcenniejszych i najstarszych obiek-
tów architektonicznych zalicza się:
1.Zespół pałacowo– parkowy w Srebrzysz-
czu (XVII w.) to barokowy pałac z otaczają-
cym go XVIII w. parkiem, gdzie zachowały 
się m.in. brama wjazdowa, półkoliste szpa-
lery grabowo – klonowe i wierzbowe, aleje 
lipowa i morwowa. 
2.Wieża w Stołpiu  (XII w.) to jeden z najcie-
kawszych zabytków Lubelszczyzny; usytu-
owana na niewielkim kopcu nad wodnym 
rozlewiskiem z bijącego źródła; prawdopo-
dobnie był małym klasztorem.
3.Kościół pw. Chrystusa Pana Zbawiciela 
w Podgórzu, powstał jako cerkiew pra-
wosławna, wzmiankowana już w 1440 r.; 
obiekt przechodził wiele modernizacji, 
ostateczny wygląd nadała mu przebudowa 
w XIX w.;  dzwonnica wzniesiona w latach 
1909-1913 w stylu bizantyjsko-ruskim.
4.Kościół pw. Wszystkich Świętych w No-
wych Depułtyczach (XVIII w.) powstał 
w miejscu poprzednich świątyń, jako cer-
kiew unicka; jako świątynia katolicka od 
1916 r.; w świątyni znajduje się późnobaro-
kowy ołtarz z drugiej połowy XVII w. 
5.Uher – kapliczka św. Jana Nepomucena 
z przełomu XVIII i XIX w. 
6.Stary Młyn w Uhrze – pozostałości zespołu 
pałacowo – parkowego z XVII w. Pierwotnie 
prawdopodobnie magazyn browaru dwor-
skiego, po 1915 przebudowany na młyn, 
obecnie Galeria i Dom Pracy Twórczej.
7.Dawny kościół ewangelicko-augsburska 
w Janowie powstały na początku XX w. 
W budynku mieściła się szkoła, obecnie 
świetlica. 
8.Obelisk cmentarny w Wólce Czułczyckiej, 
powstały na przełomie XVIII i XIX w.
9. Młyn w Nowosiółkach - Kolonii (1939 r.)
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ZABYTKI / MONUMENTS
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     With regard  to history, Chełm Com-
mune is a greatly varied area. There are 
situated plenty of precious monuments.  
Temples and other sacral objects, buildings 
of public utility, palace complexes, residen-
tial houses, graveyards and archaeological 
objects  can be found here. 
     The oldest and the most precious  archi-
tectural objects are:
1.Palace and park complex in Srebrzyszcze 
(XVII century)- it is a baroque palace with 
XVIII century  park, where one can find re-
mains of an entrance gate and semicircular 
hornbeam, maple and willow hedge,  lin-
den and mulberry lanes.
2.The tower in Stołpie (XII century)- one of 
the most interesting monuments in Lubel-
ski  region, situated on little mound and 
near to  a beating source. It was probably 
a small monastery.
3.Christ The Saviour Church in Podgórze – 
was created as an orthodox church, men-
tioned in 1440. The building was frequ-
ently modernized. Final appearance was 
acquired during the reconstruction in XIX 
century. Belfry located near the church was 
built from 1909 to 1913 in Byzantine Rus-
sian style.
4.All Saints Church in Nowe Depułtycze was 
built in XVIII century at previous temples 
place  as uniate orthodox church. Since 
1916 it has functioned as a Catholic temple. 
There is a  late baroque altar dated from 
the second half of XVII century. 
5.Uher- St. John Nepomucene Chapel dated 
from turn of XVIII and XIX century.
6.The Old Mill in Uher - remains of palace 
and park complex dated from XVII centu-
ry. Originally it was probably a manorial 
brewery  storeroom. Then it was rebuilt  as 
a mill. At present there is an Art Gallery 
and  House of Creative Work. 
7. Former Evangelical Church of the Augs-
burg Confession, built at the beginning of 
the 20th century.In the building there was 
school in the past. Today there is a com-
mon room.
8.Graveyard obelisk in Wólka Czułczycka 
dated from turn of XVIII and XIX century.
9. Mill in Nowosiółki-Kolonia (1939 r.)



PRZYRODA / NATURE
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     Gmina Chełm jest jednym z najbogat-
szych pod względem przyrodniczym ob-
szarów Polski wschodniej. Brak wielkich za-
kładów przemysłowych wpływa korzystnie 
na czystość powietrza i wód. Sporą część 
trenu gminy stanowi Chełmski Park Kra-
jobrazowy i Chełmski Obszar Chronione-
go Krajobrazu, jak również obszary objęte 
programem „Natura 2000”.  Występowanie 
kilkuset gatunków chronionych fauny i flo-
ry czyni gminę obszarem idealnym do wy-
praw rekreacyjnych.
1.Dzięwięćsił popłocholistny-Stawska Góra .
2.Bagno Serebryskie - rezerwat torfowisko-
wy o powierzchni 376,62 ha. Wśród wystę-
pujących tu gatunków flory i fauny 43 ga-
tunki podlega ochronie prawnej.
3.Rezerwat florystyczno-stepowy Staw-
ska Góra. Występuje tu 216 gatunków ro-
ślin naczyniowych i 28 gatunków mchów. 
Wśród występujących roślin 30 należy do 
rzadkich, a 6 objętych jest ścisłą ochroną.
4.Dziewicza Góra – Pomnik przyrody – 
wzgórze (229 m) widokowe wraz z drze-
wostanem dębowym o powierzchni 1,54 ha 
zlokalizowane w Horodyszczach – Kolonii
5.Dąb szypułkowy – zlokalizowany na tere-
nie parku podworskiego w Nowych Depuł-
tyczach, wys. 20 m, śred. pnia 140,7 cm, 
obw. pnia 386 cm. 
6.Torfowisko Sobowice - rezerwat torfowi-
skowy o powierzchni 95,46 ha. Najrzadsze 
zbiorowiska torfowiskowe występujące na 
terenie rezerwatu to zespoły: turzycy Da-
valla i marzycy rudej.
7.Groszek wschodniokarpacki  w Kumowej 
Dolinie, roślina objęta w Polsce częściową 
ochroną gatunkową.
8.Zalew Żółtańce -  zajmuje ok. 103 ha, 
przy czym lustro wody to ok. 56 h podzie-
lone na dwa zbiorniki – mniejszy rybny 
i większy z plażą i bogatą infrastrukturą 
rekreacyjno – sportową.
9.Zalew Staw – zajmuje powierzchnię 15 ha. 
Zarybiony zbiornik wodny z infrastrukturą 
rekreacyjno-sportową.
10.Zalew Stańków - sztuczny zbiornik dla 
wędkarzy o pow. około 40 ha i głęboko-
ści około 4 m, jest miejscem występowa-
nia wielu rzadkich i chronionych gatunków 
ptaków wodnych oraz żółwia błotnego, 



8

10

9

Chełm Commune is one of the most environ-
mentally  varied areas in the east of Po-
land. Lack of large factories  positively in-
fluences purity of the air and water. Chełm 
Landscape Park  (pol.: Chełmski Park Kra-
jobrazowy) and Chełm  Area of Protected 
Landscape (Chełmski Obszar Chronionego 
Krajobrazu) as well as areas included in 
“Nature  2000”  programme  are conside-
rable part of the  commune area. Presence 
of  hundreds of protected flora and fauna 
species makes the commune an ideal place 
for recreational  trips.
1.Carline thistle- Stawska Mountain
2.Serebryskie Swamp- peat reserve cove-
ring  376,62 ha . Forty  three flora and 
fauna species are protected by the law .
3.Florist steppe reserve Stawska Mounta-
in. There are 216 species of vascular plants 
and 28  species of  mosses. Thirty of the 
occurring plant species are considered as 
rare and six of them are strictly protected.
4.Virgin’s Mountain- Natural monument-  
sightseeing hill (229m) with oak stands of  
1,54 ha situated in Horodyszcze-Kolonia.
5.Pedunculate oak- located in the area of 
the old  manor in Depułtycze Nowe. Its he-
ight is 20 metres, trunk perimeter – 386 cm 
and trunk diameter is 140,7 cm.
6.Sobowice Peatbog- peat reserve covering  
95,46 ha . The rarest peatland accumula-
tions occurring in the area of the reserve 
are sedge Davall set and rusty bog rush 
set.
7.East Carpathian Peas in Kumowa Valley. 
It is a plant which is partially protected in 
Poland.
8.Żółtańce  Lake- it  has  an area of 15 ha. 
Water surface is divided into two parts. The 
smaller one is for fishing, and bigger one 
has a beach and complex  recreation and 
sports  infrastructure .
9.Staw Lake- it has an area of 15 ha. It  is 
full of fish and it has got a  recreation and 
sports infrastructure.
10.Stańków Lake- artificial reservoir  for 
fishermen with the area of 40 ha  and 
depth of about 4 metres . It is a place whe-
re a lot of rare  protected water birds spe-
cies  and mud pond tortoises occur.



     Gmina Chełm zajmuje ważne miejsce na 
turystycznej mapie Lubelszczyzny. Atrak-
cje i walory turystyczne gminy sprawiają, 
że zainteresowanie wypoczynkiem ciągle 
wzrasta. Wielu ludzi szuka miejsc spokoj-
nych, słonecznych, z czystym powietrzem 
i wodą oraz nieskażoną naturalną przy-
rodą, czego mogą doświadczyć w Gminie 
Chełm.
    Ze względu na położenie, walory kra-
jobrazowe, liczne zabytki, rozległe wody 
obfitujące w ryby i grzybne lasy oraz do-
stępną infrastrukturę tereny gminy są do-
skonałym miejscem wypoczynku i rekreacji. 
Sieć ścieżek rowerowych, szlaków i tras 
turystycznych po malowniczych terenach 
zachęca do  wycieczek i wypraw w ciszy 
oraz spokoju, z dala od miejskiego gwaru. 
Zalewy sprzyjają uprawianiu sportów wod-
nych, a okoliczne lasy to doskonałe miejsce 
na rodzinne wycieczki piesze, konne lub ro-
werowe. 
     W okresie wiosenno-letnim można sko-
rzystać z oferty wypożyczalni kajaków i ro-
werów wodnych oraz powędkować, w zimie 
zbiorniki to popularne miejsce dla miłośni-
ków mroźnych kąpieli i łyżwiarstwa.     
     Na terenie gminy istnieje dobrze wypo-
sażona sieć świetlic – stoły do tenisa stoło-
wego, bilarda, piłkarzyki, itp. Można z nich 
korzystać cały rok. Przy tych obiektach, są 
boiska do gry w piłkę nożną, siatkową, ko-
szykówkę, place zabaw, siłownie plenerowe. 
 



REKREACJA / RECREATION

     Chełm Commune takes  a crucial pla-
ce in the map of Lubelskie Voivodeship. 
Touristic attractions and qualities of the 
commune causes that interest  of rest con-
stantly increases. Plenty of people looks for 
peaceful and  sunny places with fresh air 
and pure water as well as uncontaminated 
nature. They can experience all these  here.
     In view of the location, landscape qu-
alities, plentiful monuments, extensive 
waters full of fish and woods with a lot 
of mushrooms as well as available infra-
structure  makes the commune area an 
excellent place for rest and recreation. Bike 
paths network and touristic routes across 
picturesque areas encourage to trips in the 
silent and peaceful  areas far from urban 
turmoil. Rivers and lakes promote practi-
sing water sports. As far as local woods 
are concerned these are dream places for   
walking tours, cycling and  horse riding for 
whole families.
      In Spring and Summer time it is possi-
ble to borrow kayaks and aquatic bikes or 
go fishing. In Winter there are ideal places 
for those who are keen on frosty  baths and 
ice skating.
     There is a very well equipped common 
rooms network in the commune area. The-
re are tables for table tennis and snooker, 
table football etc. It is possible to use them 
all year round. There are football, volley-
ball and basketball  pitches, playgrounds 
and  open air gyms next to these buildings.
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SPORT 

     Gmina Chełm jest jednym z najbardziej 
sportowych miejsc w regionie. Znajduje się 
tu nowoczesna baza obiektów sportowych: 
korty, siłownie plenerowe, boiska, z któ-
rych mogą korzystać mieszkańcy i turyści. 
Dostępna infrastruktura wraz z wyposaże-
niem pozwala na uprawianie wielu zróżni-
cowanych dyscyplin w zależności od zain-
teresowań. 
     Na terenie gminy działają dwa kluby pił-
karskie - Klub Sportowy „Kłos” oraz Gminny 
Klub Sportowy „Orzeł Srebrzyszcze”, które  
zrzeszają dzieci, młodzież i dorosłych, chcą-
cych czynnie spędzać czas pod okiem do-
świadczonych trenerów. Szkoły, które mają 
bardzo dobrą bazę sportową (sale gimna-
styczne, boiska), proponują zajęcia z zakre-
su sportów drużynowych, jak i indywidual-
nych, również po zajęciach lekcyjnych. 
     Cykliczne wydarzenia sportowe, co roku 
przyciągają sportowców amatorów i zawo-
dowców, kibiców z całej Polski i zza grani-
cy. Samorząd dba, aby przedsięwzięcia tra-
fiały do jak najszerszego grona odbiorców, 
stąd też czynnie włącza się w różne ogólno-
polskie i europejskie inicjatywy promujące 
aktywny styl życia.
1. Pamiątkowe statuetki Maratonów Kreso-
wych.
2. Maratony Kresowe Pasja - Rywalizacja 
- Przyjaźń w Janowie - najmłodsi kolarze.
3. Maratony Kresowe Pasja - Rywalizacja - 
Przyjaźń w Janowie - rywalizacja na trasie.
4.Międzynarodowe Mistrzostwa Lubelszczy-
zny w Motocrossie w Żółtańcach.
5. Regionalne Zawody Jeździeckie w Skokach 
przez Przeszkody w Janowie.
6. Cykl wyścigów w kolarstwie szosowym 
"O dębowy laur" - Janowska Pętla.
7. Regionalne Zawody Rowerowe na Trena-
żerze Multimedialnym w Żółtańcach.
8. Turnieje piłkarskie.
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     Chełm Commune is one of the spor-
ting places in the region. There are mo-
dern sports objects such as tennis courts, 
open air gyms, football pitches and these 
can be used by  all residents as well as to-
urists. Available infrastructure and equip-
ment make it  possible to practise  plenty of 
sports disciplines , depending on personal 
interests. 
     There are two sports footballs clubs – 
Sports Club “Kłos” and Communal Sports 
Club “Orzeł Srebrzyszcze”. These clubs unite 
children, teenagers and adults and eve-
rybody who wants to spend time actively 
with experienced trainers. Schools,  which 
have a very good  sports base , offer also 
extra activities in the scope of team as well 
as  individual sports .
     Cyclical sports events attract amateur 
sportsmen as well as professionals, fans 
from Poland and abroad every year. The 
main goal of local authority is as many re-
cipients as possible  benefitting  from each 
enterprise in the area. That is why, the lo-
cal authority tries to actively  join in diver-
se initiatives promoting healthy lifestyle in 
Poland and Europe. 
1.Borderland Marathon Commemorative  
statues  .
2.Borderland Marathon Passion-  Compe-
tition-Friendship in Janów- the youngest 
cyclists.
3.Borderland Marathon Passion-  Compe-
tition-Friendship in Janów- competition on 
the route.
4.Lubelskie Regional International Cham-
pionship in Motorcross in Żółtańce.
5.Regional Equestrian Championship in 
Jumping in Janów.
6.Series of Road Cycling Championship 
“O dębowy laur”- Janowska Pętla.
7.Regional Cycling Chamionship with Multi-
-media Trainers in Żółtańce.
8.Football tournaments.



     Gmina Chełm to miejsce gdzie nie moż-
na się nudzić. Różnorodność kulturalna 
sprawia, że niemal co tydzień organizowa-
ne są wydarzenia kulturalne. Wśród nich są 
duże cykliczne imprezy plenerowe, ale i ka-
meralne organizowane w świetlicach przez 
Centrum Bibliotek i Kultury (2). Codziennie 
piętnaście  świetlic na terenie gminy orga-
nizuje życie kulturalne i społeczne w po-
szczególnych miejscowościach, integrując 
i pobudzając mieszkańców do wspólnego 
działania.
     Stałe pozycje w kulturalnym kalendarzu 
Gminy Chełm to m.in: 
1.Piknik Lotnicze Depułtycze – największa 
w Polsce wschodniej impreza lotnicza po-
łączona m.in. z szeregiem pokazów, wystę-
pów artystycznych.
3.Dożynki Gminne – to największa impreza 
plenerowa organizowana przez gminę. To 
prawdziwe święto folkloru i tradycji Gmi-
ny Chełm. Kilkuset wykonawców na scenie 
i kilkadziesiąt stoisk z kulinariami i ręko-
dziełem.
4.Koncert Biało Czerwonej – uroczystość 
patriotyczna, poświęcona obchodom ju-
bileuszu uchwalenia Konstytucji 3 maja 
i Święta Flagi Narodowej
5,6.Festiwal Polskiej Piosenki o Miłości o Różę 
Małego Księcia i Festyn Dzieci Dzieciom – to 
przegląd polskich piosenek o miłości w wy-
konaniu młodzieży ze szkół z całego woje-
wództwa połączony z wielką charytatywną 
zbiórką pieniędzy na rzecz Lubelskiego Ho-
spicjum dla Dzieci im Małego Księcia
7.Święty Wieczór – spotkanie mieszkańców 
regionu z tradycjami i zwyczajami świą-
tecznymi prezentowanymi przez  artystów 
i młodzież z całego regionu. 
8.Fuzja Kultur – organizowany od kilku lat 
przegląd artystów prezentujących szeroko 
rozumianą kulturę ludową  z terenu Polski 
i zagranicy.
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ROZRYWKA / ENTERTAINMENT
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     Chełm Commune is a place where nobo-
dy can get bored. There is such a variety of 
cultures that almost every week some cul-
tural events are organized. There  are vast 
cyclical open air events as well as  some 
chamber meetings organized by Centre of 
Libraries and Culture  in common rooms 
(2). Fifteen common rooms organize cultu-
ral and social life in each place in the com-
mune area every day. 
     Constant points in the cultural calendar  
of  Chełm Commune are:
1.Aerial  Depułtycze Picnic( pol.: Piknik Lot-
nicze Depułtycze)- the largest in  Eastern 
Poland  air show combined with air shows 
and artistic performances etc.
3.Communal  Harvest Festival   (pol.: Do-
żynki Gminne)- the largest open air event 
organized by the commune. It is the real 
folk and tradition festival  in Chełm Comu-
ne. A few hundred of performers on the 
scene and stalls with food and handicraft 
appear here every year.
4.White and Red  Concert (pol.: Koncert  
Biało Czerwonej)- a patriotic event comme-
morating jubilee of establishment of Polish 
Constitution on 3rd May and Flag Day
5,6. Polish Love Song Festival for Little Prin-
ce’s Rose (pol.:  Festiwal Polskiej Piosenki o 
Miłości o   Różę Małego Księcia)  and  Chil-
dren  for Children Picnic (pol.:Festyn Dzie-
ci Dzieciom)- Review of Polish songs about 
love performed by teenagers from the who-
le voivodeship schools. It is combined with 
charity collection of funds for Little Prince 
Hospice for Children in Lublin.
7.Saint Evening (pol.: Święty Wieczór)-re-
gion residents meeting with  festive cu-
stoms and traditions, which are presented 
by artists and teenagers from the whole 
region.
8.Fusion of Culture (pol.: Fuzja Kultur)- Re-
view of artists ,who perform widely under-
stood folk culture from Poland and abroad, 
organized for several years.



FIRMY / COMPANY

     Gmina Chełm to doskonałe miejsce na 
inwestycje i przyjazne dla inwestorów na-
stawienie samorządu. Do dyspozycji pozo-
staje wiele terenów z doskonałą infrastruk-
turą drogową i wszelkimi mediami. Już 
dzisiaj na terenie gminy funkcjonują firmy 
o międzynarodowym zasięgu. 
     W Depułtyczach Król. znajduje się Cen-
trum Studiów Inżynierskich PWSZ w Cheł-
mie (2), gdzie są najnowocześniejsze labo-
ratoria badawczo – naukowe z zakresu: 
budownictwa, lotnictwa, elektrotechniki, 
badań środowiskowych. W Srebrzyszczu 
działa firma BH Meble (1,3), eksportująca 
swoje produkty na zachodnie rynki euro-
pejskie, gdzie oferuje doskonałe meble pod 
względem jakości  i oryginalnego designu. 
W Okszowie (4) swoją siedzibę ma firma Pro 
Project, która jest jedynym polskim produ-
centem przyrządów do testowania apara-
tury diagnostycznej wykorzystywanej m.in. 
w radiografii, mammografii, tomografii 
komputerowej, rezonansie magnetycznym, 
medycynie nuklearnej, ultrasonografii i ra-
dioterapii. W Stołpiu swoją siedzibę uloko-
wała firma ASPRIM (6). Oferuje szeroki asor-
tyment ciągników, kombajnów i maszyn 
rolniczych renomowanych producentów 
zagranicznych i polskich. Prowadzi sprze-
daż części zamiennych oraz serwis mobilny 
i stacjonarny. Na terenie gminy swój zakład 
ma również światowy potentat w produkcji 
cementu - Cemex Polska (7), który należy 
do najnowocześniejszych na świecie.
     Gmina Chełm to także doskonały te-
ren dla firm rodzinnych i ekologicznych. Od 
1993 roku w Pokrówce działa rodzinny Bro-
war Jagiełło (8). Od lat zdobywa najwyższe 
nagrody na Krasnostawskich Chmielakach 
i międzynarodowych targach. Browar sięga 
tylko po tradycyjne surowce, co sprawia, że 
eksperci bardzo wysoko oceniają ważone 
przez nich piwo. Wśród firm o ugruntowa-
nej od lat pozycji działających w Pokrówce 
należy wymienić Eko Piekarnię Stangryciuk 
(5). W piekarni stosowane są klasyczne me-
tody wypieku pieczywa, szczególny nacisk 
kładziony jest również na naturalne i po-
chodzące z regionu surowce. 
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     Chełm Commune is an excellent place 
for investments and  it is a friendly environ-
ment for investors. There are plenty of  are-
as with an excellent  road infrastructure 
and media at  disposal. Companies with an 
international reach are  functioning today 
in the area of the commune. 
     There is one of the most modern  in Euro-
pe PWSZ  laboratory in Depułtycze Królew-
skie (2). where  is the most modern  scienti-
fic equipment in the scope of architecture, 
aeronautics, electrotechnics, environmental 
research in this laboratory . In Srebrzysz-
cze there is BH Furniture (1,3) company 
which sends their products mainly to the 
Western European countries. This company  
offers  to the customer excellent furniture  
which  presents an excellent quality as well 
as unique designs. In  Okszów (4) Pro Pro-
ject Company is situated. Pro Project is the 
only company in the country which produ-
ces equipment for examining the diagnostic 
apparatus used in dentistry, radiography, 
fluoroscopy, angiography, mammography, 
computed tomography, magnetic resonan-
ce, nuclear medicine, ultrasound and ra-
diotherapy.   There is also located ASPRIM 
company in Stołpie (6). The company of-
fers a wide range of  tractors , combine 
harvesters and agricultural machinery that 
is produced by renowned manufacturers 
from Poland and from abroad. ASPRIM sel-
ls spare parts, runs mobile and stationary 
service. There is also situated  the world’s  
potentate in cement production- Cemex Po-
land (7) which  is considered as one of the 
most modern  in the world. 
     Chełm Commune is a great place for 
family businesses  as well as ecological ac-
tivities. Since 1993, family Jagiełło Brewery 
(8) has been functioning in Pokrówka.  This 
brewery gets the highest awards in Kra-
snostawskie Chmielaki and international  
trade fair for many years in a row. Brewers 
in Jagiełło Brewery use only traditional in-
gredients  what makes their beer the most 
highly valued product. Among the busines-
ses  that are highly rated for years,  Eco 
Bakery Stangryciuk (5) should be also men-
tioned. In this bakery only traditional me-
thods of baking are used. What is more , a 
special attention is paid to  using only na-
tural  and grown in the region ingredients. 



Urząd Gminy Chełm
22-100 Pokrówka ul. Gminna 18

tel. 82 563 65 53, fax: 82 563 77 93
email: sekretariat@gmina.chelm.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Chełm
22-100 Pokrówka ul. Gminna 18
tel. 82 563 70 84; 82 563 65 53

Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm 
22-105 Okszów ul. Chełmska 35

tel. 82 569 08 14
email: cbik.okszow.@gmina-chelm.home.pl

Bank Spółdzielczy w Chełmie 
Filia w Pokrówce
tel. 82 563 64 64

Filia w Stawie 
22–151 Staw 

tel 82 569 70 26

Ośrodek Zdrowia 
22-100 Zagroda 23

tel. 82 569 78 17

Szkoła Podstawowa 
22-105 Okszów ul. Chełmska 14,

tel. 82  569 07 56
zsokszow@gmail.com

Szkoła Podstawowa 
22-151 Staw 72

tel. 82 569 70 32
zsstaw@gmail.com

Szkoła Podstawowa 
im. Marii Skłodowskiej-Curie 

22-100  Stopie 11
tel. 82 569 72 25

stolpie@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego 
22-100 Strupin Duży 122

tel.82 563 8016
 zsstrupin@wp.pl

Szkoła Podstawowa 
im. Romualda Traugutta 

22-100 Uher 32
tel. 82 569 78 12

uher.szkola@op.pl, uher.szkola@wp.pl

Szkoła Podstawowa im. ks. J.Dąbrowskiego 
22-100 Żółtańce-Kolonia ul. Metalowa 89
(82) 563 67 02 szkola.zoltance_xl@wp.pl

Akademickie Centrum 
Współpracy Transgranicznej

22-100 Nowe Depułtycze 44  
tel.82 565 88 94

INFORMACJE / INFORMATION



Zajazd "Trzy Dęby" 
ul. Lubelska 1, 22-151 Janów
tel. 82 563 33 44
www.trzydeby.pl 
email: hotel@trzydeby.pl

„Ta Karczma Rzym Się Nazywa” 
ul. Bukowa 1, 22-151 Okszów
tel. 693 024 993 
email: ta_karczma@vp.pl

Zajazd “Gościniec” 
22-151 Nowosiółki-Kolonia 17a
tel. 82 569 72 76 
www.goscinec-chelm.pl 
email:biuro@gosciniec-chelm.pl

Restauracja „Pstrągowo” 
ul. Pstrągowa 17, 
22-100 Żółtańce-Kolonia
tel. 692 302 285 
www.pstragowo.pl

Agroturystyka „Stajnia W Sadzie” 
22-151 Staw 81
tel. 881 956 894 
www.stajniawsadzie.pl

„AgroPokrówka” 
Gospodarstwo Agroturystyczne
22-100 Pokrówka ul. Łanowa 1, 
tel. 501 153 650, 693 321 717 
www.agropokrowka.republika.pl

Ośrodek Rekreacyjno–Wypoczynkowy 
“RANCZO BUDRYSA” 
22-100 Strupin Duży 64a
tel. 782 458 200 

Zajazd "Ustroń"
22-100 Rudka 17
tel. 82 563 37 92

SUMMER WAKE PARK & BEACH BAR
Zalew Żółtańce
tel. 502 365 200, 517 940 191 
summerwakeparkchelm@gmail.com

Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Lawendowe” 
22-100 Uher 33A
tel. 82 569 77 43, 605 332 661

Dom Sztuki Stary Młyn
22-100 Uher 33 B
tel. 609 340 245,  605 332 661  
www.mlyn-uher.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne 
22-100 Weremowice 6
tel. 603 914 177

Gajówka Sajczyce
22-105 Stańków 26
tel. 509 672 672 
www.gajowkasajczyce.pl

TRANCZO 
22-151 Horodyszcze-Kolonia 39c
tel. 82 569 03 86, 509 701 096 

Ośrodek Jeździecki Janów II
ul. Słowackiego 83, 22-151 Janów
tel. 604 783 595 
www.konie2012.webnode.com
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