
Malowniczy Wschód

Wyjątkowe Miejsca 
Ziemi Chełmskiej

Gmina Horodło
- Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu, Strzelecki Park Krajobrazowy, Lasy Strzeleckie, 

Rezerwat Przyrody Liski
-   Kościół MB Różańcowej i św. Jacka w Horodle (XVIII w., przebudowany) wraz z Figurą Matki 

Boskiej (II poł. XVII w.), dzwonnicą, wikarówką, kapliczką domkową (XIX w.)
-   Drewniany kościół św. Mikołaja (I poł. XX w.) dawniej cerkiew unicka
-   Cmentarz parafialny w Horodle (XVIII w., dawny prawosławny i grekokatolicki)
- ślady grodziska i umocnień obronnych, tzw. Wały Jagiellońskie są jedną z osad dawnych Grodów 

Czerwieńskich
-   Kopiec Unii Horodelskiej w Horodle (początek XX w.)
-   Pałac w Strzyżowie (II poł. XVIII w.)
-   Drewniany kościół w Strzyżowie z (I poł. XIX w.), dawniej cerkiew greckokatolicka 
-   Dwór w Hrebennem (II poł.XIX w.)

Gmina Kamień
- Obszar siedliskowy Kamień, Obszar Specjalnej Ochrony Chełmskie Torfowiska Węglanowe, 

Torfowiska Chełmskie, Rezerwat przyrody „Roskosz”, Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu, 
Chełmski Park Krajobrazowy 

-   Wiatrak Koźlak w Natalinie (I poł. XX w.) 
-   Kurhan w Józefinie - nazywany „Szwedzką Mogiłą” z okresu wczesnego średniowiecza
-   Zespół Pocerkiewny w Pławanicach (I poł. XIX w.) 
-   Cmentarz ewangelicko-augsburski w miejscowości Kamień-Kolonia  (II poł. XIX w.)
-   Figura „Matka Boska Niepokalanie Poczęta” w Strachosławiu (pocz.XX w.)
-   Kurhan w Koczowie
-   Założenie dworskie w Czerniejowie

Gmina Wojsławice
- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Putnowice”, Grabowiecko – Strzelecki Obszar Chronionego 

Krajobrazu, Przyrodnicze ścieżki edukacyjne: „Wojsławickim wąwozem” w Starym Majdanie oraz 
„Przy Szurze” w Majdanie Ostrowskim, Krynica w Rozięcinie, Nisza źródłowa w Nowym Majdanie, 
źródła w Wojsławicach

-    Kościół p.w. św. Michała Archanioła w Wojsławicach (XVI/XVII w.) wraz z dzwonnicą (II poł. XVIII w.)
- Cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bożej Kazańskiej i św. Proroka Eliasza (II poł.XVIII w.) wraz 

z dzwonnicą (poł. XIX w.)
-   Synagoga, obecnie Izba Tradycji Ziemi Wojsławickiej (koniec XIX w.)
-   układ urbanistyczny rynku wraz z ratuszem
-   5 kapliczek związanych z legendą wojsławickiej klątwy  (1762 r.)
-   Ośrodek Trzech Kultur w Majdanie Ostrowskim
-   Ośrodek Dawnych Kultur i Tradycji w Rozięcinie

Gmina Żmudź
- Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu, Grabowiecko–Strzelecki Obszaru Chronionego Krajobrazu, 

Specjalny Obszar Ochrony Żmudź oraz Kumów Majoracki, Rezerwat Żmudź, zbiornik wodny Puszcza
 -    Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żmudzi wzniesiony jako cerkiew greckokatolicka  (poł. XVIII  w.)
-   Architektoniczny zespół sakralny w Klesztowie (XVIII w.)
 -   Drewniany młyn wodno – gazowy w Pobołowicach Kolonii (I poł. XX w.)
 -   Drewniana kapliczka św. Jana Chrzciciela na źródle w Dryszczowie (poł. XIX w.)
-   Krzyż kamienny w Dryszczowie (XIX w.)
-   Kapliczka św. Jana Nepomucena w Puszczy (I poł. XIX w.)
-   Budynek Urzędu Gminy z 1905 roku, w Żmudzi
-   Zabytkowa gorzelnia i pozostałości zabudowań folwarcznych w Żmudzi (XIX w.)

Woda od zarania dziejów stanowi bogactwo dziedzictwa przyrodniczego, będąc sercem 
każdej społeczności oraz ostoją różnorodnych gatunków roślin i zwierząt. W otoczeniu dzikiej i pięknej 
przyrody cieszy ludzkie oko, ucho i serce oraz stanowi atrakcyjne miejsce wypoczynku. Woda jest 
bogactwem, a inteligentne wykorzystanie jej naturalnych zasobów stanowi obowiązek obecnych 
pokoleń. 
 W 2021 r. Gminy: Horodło, Kamień, Wojsławice i Żmudź, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 
Lokalna Grupa Działania “Ziemi Chełmskiej” podjęły realizację projektu pn. „Zagospodarowanie 
i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenach gmin: 
Horodło, Kamień, Wojsławice i Żmudź”. Głównym celem zadania była poprawa bazy 
rekreacyjno-turystycznej gmin uczestniczących w projekcie, poprzez zagospodarowanie 
i uporządkowanie obszarów przy zbiornikach wodnych. Mając na uwadze świadomy i zrównoważony 
rozwój regionu oraz korzyści płynące z partnerstwa, podjęto działania, w których dążono do 
zachowania potencjału dziedzictwa naturalnego zbiorników wodnych, występujących na terenie ww. 
gmin, powstrzymania procesu ich degradacji oraz poprawy atrakcyjności i zwiększenia dostępności do 
infrastruktury  turystycznej obszaru objętego projektem. Dzięki temu powstały wyjątkowe miejsca na 
wschodnich rubieżach naszego kraju.   
 Czyste powietrze, dzika przyroda, dobrze przygotowane pod względem infrastruktury 
turystycznej zbiorniki wodne z historią w tle - czego chcieć więcej, decydując się na aktywne spędzenie 
czasu, niespieszne zwiedzanie lub błogi odpoczynek?
Zapraszamy w cudowne zakątki Ziemi Chełmskiej! 
Te zasługują na szczególną uwagę, ponieważ są bliskie naszemu sercu…

MALOWNICZY WSCHÓD
Rowerem po Ziemi Chełmskiej

Zachęcając do aktywnego wypoczynku i szerząc działania ekologiczne polecamy Państwu 
odwiedzenie uroczych zakątków ziemi chełmskiej na dwóch kółkach. Doskonale sprawdzi się w tym 
trasa „Malowniczy Wschód”, która jest nie tylko szlakiem rowerowym, ale również kompleksową 
i atrakcyjną ofertą turystyczną, opartą na dziedzictwie przyrodniczym, historycznym i kulturowym oraz 
tożsamości lokalnej ośmiu gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Horodło, Kamień, Leśniowice, 
Wojsławice i Żmudź. 
 „Malowniczy Wschód” tworzy dzika, nieskażona przyroda, piękne krajobrazy, życzliwi ludzie, 
lokalna kuchnia sercem gotowana, wyjątkowe zabytki i unikalne rękodzieło. Walory przyrodnicze 
i kulturowe, które można spotkać na szlaku zaspokoją oczekiwania każdego turysty. Zróżnicowanie 
trasy oraz możliwość jazdy ścieżkami alternatywnymi stanowi doskonałą propozycję wycieczek dla 
amatorów i zawodowców, rodzin z dziećmi i podróżujących samotnie, pasjonatów przyrody, kultury 
i historii.
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Realizatorzy projektu

Projekt pn. „Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenach gmin: 
Horodło, Kamień, Wojsławice i Żmudź” dofinansowano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne. 
Całkowita wartość projektu: 1 876 916,40 zł.  Dofinansowanie z funduszy UE: 1 284 426,74 zł. 

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 16 463,96 zł.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

„Ziemii Chełmskiej”Gmina Wojsławice Gmina ŻmudźGmina Kamień Gmina Horodło

 Realizując projekt pn. 
„Zagospodarowanie i budowa 

infrastruktury zlokalizowanej przy 
istniejących zbiornikach wodnych na 

terenach gmin: Horodło, Kamień, Wojsławice 
i Żmudź” pozytywnie wpływamy na politykę 

zrównoważonego rozwoju. Racjonalnie wykorzystujemy 
lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe, minimalizując tym 

samym negatywne skutki oddziaływania turystyki. Zrealizowane 
inwestycje prowadziliśmy w oparciu o nowoczesne technologie, 
z wykorzystaniem materiałów spełniających rygorystyczne 
normy ekologiczne. Przy zbiornikach wodnych w Kopyłowie, 
Natalinie i Wojsławicach zastosowaliśmy oświetlenie  w systemie 
lamp solarnych i LED. 



GMINA HORODŁO
Założenie dworsko-parkowe 
w Kopyłowie

Nadbużańskie tereny zauroczą 
każdego, kto choć na chwilę zawita 
w tej okolicy. Miejsca niepowtarzalne 
zadziwiają swym pięknem wszystkich, 
którzy je odwiedzą. Jednym z takich 
zakątków jest założenie dworsko-parkowe 
w Kopyłowie. Kilkusetletnie drzewa, 
krystaliczne źródło, stawy i zabytkowe 
budynki o jednorodnej architekturze 
pamiętają czasy z końca XIX wieku. 
O historii mówią jednym głosem. Tworzą zachwycający pejzaż, w kompozycji którego wykorzystano 
system dwóch zbiorników wodnych oraz niewielki uskok terenu tzw. ”aha”, adoptując szpalery i aleje 
starodrzewu. Zespół podworski w Kopyłowie, jako atrakcja turystyczna i miejsce odpoczynku oferuje 
chwile wytchnienia w zaciszu pięknej przyrody. Na jego terenie znajduje się ścieżka edukacyjna 
wkomponowana w walory przyrodnicze i kulturowe obiektu, zostały zbudowane piesze ciągi 
komunikacyjne, altana, zadaszone palenisko, drewniany pomost i mostek oraz ławki. Obszar parku 
wzbogacono nasadzeniami rodzimych roślin. Zgodnie z trendami eko do oświetlenia terenu zastosowano 
lampy LED. Obecnie zespół parkowy ma statut parku krajobrazowego, o pow. 12 ha, 
z licznymi pomnikami przyrody, dookoła którego rozciągają się piękne widoki na najdalej wysunięte na 
wschód tereny naszego kraju. Cyklicznie, w święto Bożego Ciała lokalna społeczność zaprasza na Piknik 
Dworski w Kopyłowie.

GMINA KAMIEŃ
Zbiornik wodny w Natalinie

Jedną z atrakcji turystycznych gminy Kamień jest zbiornik wodny w Natalinie. Zlokalizowany 
w pobliżu lasu, na terenie Chełmskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, tworzy siedlisko bogatej flory 
i fauny. W sezonie letnim stanowi doskonałe miejsce wypoczynku i kąpieli, a obszar 9,20 ha wody 
sprawia, że chętnie korzystają z niego również miłośnicy wędkowania. Malowniczym i rozpoznawalnym 

fragmentem krajobrazu zalewu jest 
wiatrak koźlak z 1934 r. 
Zalew w Natalinie położony jest 
w odległości 13 km od Chełma, a dojazd 
do niego w znacznej części przebiega 
bezpieczną ścieżką rowerową, co czyni 
go idealnym miejscem na popołudniowy 
lub weekendowy odpoczynek. Turyści 
odwiedzający zbiornik korzystać mogą 
z piaszczystej plaży i strzeżonego 
kąpieliska, pomostów rekreacyjnych 
i wędkarskich, altany rekreacyjnej, altany 
z kominkiem, paleniska, przebieralni 
i parkingu. Dookoła zbiornika przebiega 

ścieżka spacerowa o długości 1,3 km. Wieczorem teren oświetlony jest za pomocą systemu lamp 
solarnych. Dodatkową atrakcją związaną ze zbiornikiem w Natalinie jest wykorzystywanie go przy 
amatorskim połowie ryb. Sezon wędkarski trwa  do 1 marca do 31 grudnia. Corocznie, przy okazji 
obchodów Dni Gminy Kamień organizowane są zawody wędkarskie. Obiekt jest monitorowany 
i ogólnodostępny przez cały rok.

GMINA WOJSŁAWICE
Zbiornik wodny w Wojsławicach
 W centrum Wojsławic, niegdyś 

trójkulturowej miejscowości, znajduje się 
zbiornik wodny z historią w tle. Za czasów 
świetności majątku Poletyłów 
w Wojsławicach, staw stanowił część parku 
pałacowego, w którym dziedzice lokalnych 
dóbr spędzali czas wolny. Obecnie również 
jest on miejscem rekreacji i wypoczynku dla 
mieszkańców gminy i turystów. Przy 
zbiorniku znajduje się trakt spacerowy, 
molo, duża wiata grillowa, mniejsza altana z murowanym grillem, a także plac zabaw i siłownia 
plenerowa. Piękne rabaty kwiatowe zapraszają do odpoczynku na ustawionych wśród nich ławkach. 
Oświetlenie terenu zapewnia system lamp solarnych. Mimo niewielkiej powierzchni (0,9 ha) zbiornik 
wodny stanowi charakterystyczny - z wysepką na środku - i atrakcyjny element krajobrazu 
miejscowości. Jest doskonałym miejscem do spędzania wolnego czasu z rodziną. W połączeniu ze 
znajdującymi się nieopodal zabytkami architektury – rynek z zabudową podcieniową, kościół 
rzymskokatolicki, cerkiew, synagoga - w której aktualnie mieści się Izba Tradycji Ziemi Wojsławickiej  -    
stanowi doskonałe miejsce na spacer z historią pod rękę. Miłośnikom prozy Andrzeja Pilipiuka 
wojsławicki staw kojarzy się z miejscem odwiedzanym przez Jakuba Wędrowycza.
 W okresie letnim przy stawie w Wojsławicach odbywają się  wydarzenia 
kulturalne i rekreacyjno-sportowe.  Organizowane są festyny i koncerty, 
podczas których udostępniane są kajaki i rowerki wodne.  Wędkować 
na zbiorniku można od 1 maja do 30 listopada. Ścieżka spacerowa 
dookoła stawu ma długość 500 metrów. Obiekt jest 
ogólnodostępny przez cały rok. 

GMINA ŻMUDŹ 
Zbiornik wodny „Dębowy Las”
 Zalew „Dębowy Las” położony jest 

w pięknej, malowniczej okolicy, w sąsiedztwie 
rozłożystych dębów, dzięki którym zawdzięcza swoją 
nazwę. Lustro wody o powierzchni 27 ha usytuowane 
jest w miejscowościach Pobołowice i Wołkowiany.  Zalew 
stanowi doskonałe miejsce do odpoczynku w spokojnej, miłej 
atmosferze, idealne na piknik z naturą, w gronie najbliższych.  
Miłośnicy dzikiej przyrody obserwować mogą ptaki zamieszkujące 
przybrzeżne szuwary oraz zwierzęta pobliskich łąk i lasów. Do dyspozycji 
odwiedzających udostępniona jest bogata infrastruktura, która zaspokoi 
oczekiwania każdego turysty.  Wiaty, tarasy widokowe, pomosty rekreacyjne 
i wędkarskie, zadaszone altany z paleniskami, boisko do siatkowej piłki plażowej, stojaki rowerowe, 
parking itp. tworzą atrakcyjny kompleks turystyczny. Z kąpieli słonecznych korzystać można na 
piaszczystej plaży ze strzeżonym kąpieliskiem i brodzikiem dla dzieci lub podczas aktywnego 
wypoczynku. Przez cały sezon dostępne są kajaki i rowery wodne.  W celu zapewnienia bezpiecznego 
odpoczynku w wodzie ratownicy korzystają z wieży ratowniczej oraz kompleksowego wyposażenia do 
prowadzenia akcji ratowniczych. Wędkować tutaj można w okresie od 1 maja  do 30 października. Dla 
osób, które nie lubią siedzieć w jednym miejscu polecamy 3 kilometrowy spacer dookoła zalewu, 
pieszo lub rowerem. Obiekt jest ogólnodostępny przez cały rok. W sezonie letnim przy zalewie 
znajduje się stoisko gastronomiczne.
 Od czerwca do sierpnia przy zbiorniku odbywa się szereg wydarzeń o charakterze sportowo 
– rekreacyjnych m.in. zawody wędkarskie, turnieje siatkówki plażowej, imprezy integracyjne oraz rajdy 
rowerowe a zimą kuligi i morsowanie. Cyklicznym i  najbardziej prestiżowym eventem jest wyścig 
rowerowy MTB rozgrywany w ramach Międzynarodowych Maratonów Kresowych (czerwiec/lipiec), 
w których startują zawodnicy z Polski, Litwy, Białorusi, Rosji i Ukrainy.

Skontaktuj się:
Urząd Gminy Horodło ul. Jurydyka 1, 22-523 Horodło tel. 84 65 15 447, e-mail: email: ug@horodlo.pl 
Gminny Ośrodek Kultury w Horodle, ul. Hrubieszowska 1, 22-523 Horodło, tel. 84 65 15 101, e-mail: domhor@interia.pl

Skontaktuj się:
Urząd Gminy Kamień, ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamień, tel. 82 567 15 51, e-mail: sekretariat@kamien.gmina.pl 

Skontaktuj się:
Urząd Gminy Wojsławice, ul. Rynek 30, 22-120 Wojsław, ie, tel. 82 566 91 02, e-mail:  gmina@wojslawice.com 
Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Wojsławicach, ul. Rynek 20A, 22-120 Wojsławice, tel. 82 566 91 54, 
e-mail: wojslaw-gci@wojslawice.com

Skontaktuj się:
Urząd Gminy Żmudź, ul. Kasztanowa 22, 22 – 114 Żmudź, tel. 82 568 01 82, e-mail: urzad@zmudz.gmina.pl 
Gminne Centrum Kultury w Żmudzi, ul. Kasztanowa 21, 22 – 114 Żmudź, tel.  82 568 01 80  

S p a c e r r ę k ę !

 W okresie letnim przy stawie w Wojsławicach odbywają się  wydarzenia 
kulturalne i rekreacyjno-sportowe.  Organizowane są festyny i koncerty, 
podczas których udostępniane są kajaki i rowerki wodne.  Wędkować 
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 Zalew „Dębowy Las” położony jest 

malowniczej okolicy, w sąsiedztwie 
rozłożystych dębów, dzięki którym zawdzięcza swoją 
nazwę. Lustro wody o powierzchni 27 ha usytuowane 
jest w miejscowościach Pobołowice i Wołkowiany.  Zalew 
stanowi doskonałe miejsce do odpoczynku w spokojnej, miłej 
atmosferze, idealne na piknik z naturą, w gronie najbliższych.  
Miłośnicy dzikiej przyrody obserwować mogą ptaki zamieszkujące 
przybrzeżne szuwary oraz zwierzęta pobliskich łąk i lasów. Do dyspozycji 
odwiedzających udostępniona jest bogata infrastruktura, która zaspokoi 

Piknik z naturą

w gronie najbliższych!


