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 zęsto o podobnych gminach, jak Dubienka mówi się z przekąsem, że łatwiej  

je znaleźć w historii, niż w terenie. Istotnie, pod Dubienką doszło do znanej bitwy 

wojsk Tadeusza Kościuszki z armią rosyjską, stoczonej 18 lipca 1792 roku. Gmina ma tak klarowne 

położenie nad samym Bugiem i dobry dojazd, że łatwo tam trafić. Podobnie jak i na pole bitwy 

w Uchańce, gdzie znajduje się kopiec Tadeusza Kościuszki. Podążając tropem pomników nie wolno 

Podążać 
śladami przeszłości

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

poprzedni

 ięć partnerskich gmin (Dubienka, Stary Dzików, Tyszowce, Wielkie Oczy i Żmudź), mimo 

znacznego oddalenia od siebie i często różnej historii, łączy jednak wiele elementów. 

Przede wszystkim każda z nich może pochwalić się ciekawymi zabytkami, i to o rodowodzie 

wieloreligijnym, każda stara się w miarę możliwości pielęgnować materialną i niematerialną 

spuściznę kulturową, każda też próbuje dodać do tego dziedzictwa własny, współczesny wkład. 

Przyjrzyjmy się im z bliska, tak indywidualnie.
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przegapić stojącego na dubienieckim rynku czołgu T–34. Ten swoisty brat – bliźniak serialowego 

„Rudego” upamiętnia przekroczenie Bugu przez I Armię Wojska Polskiego. Dubienka, swą dawną 

miejskość ma nadal wyraźnie zapisaną w układzie urbanistycznym. Z trzech koegzystujących  

tu przez wieki nacji, czyli Polaków, Rusinów i Żydów, materialne ślady pozostały jedynie po 

Kościół pod wezwaniem Św. Trójcy
- Gmina Dubienka

Pomnik czołg T-34 upamiętniający przekroczenie Bugu w lipcu 1944r. przez główne siły I Armii Wojska Polskiego 
- Gmina Dubienka
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tych dwóch pierwszych. Synagoga, domy modlitwy i mykwa nie przetrwały okresu okupacji 

hitlerowskiej, podobnie jak i ci, którzy do nich uczęszczali. W rezultacie skutków wojny wyjechali 

stąd prawosławni i odtąd miejscowa cerkiew z 1909 roku jest nieczynna, jedynie o neobarokowy 

kościół parafialny nadal dbają wierni katoliccy.

Zabytkowa zabudowa Dubienki z XIX wieku
- Gmina Dubienka

Zabytkowa zabudowa Dubienki z XIX wieku
- Gmina Dubienka
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 la miłośników architektury gmina Stary Dzików jest wręcz wymarzonym celem 

podróży, zwłaszcza po tym, kiedy kilka lat temu Andrzej Wajda wybrał starodzikowską 

cerkiew na plenery do pamiętnego filmu „Katyń”. Oprócz tej „filmowej” rzec by można cerkwi 

w Starym Dzikowie, są jeszcze inne, ale drewniane, w miejscowościach Ułazów, Cewków  

Cerkiew pw. św. Dymitra
- Gmina Stary Dzików 

Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej
- Gmina Stary Dzików 



• 5 •

i Moszczanica. We wszystkich wioskach gminy, galicyjskiego szyku dodają stare chałupy – 

wyjątkowo wdzięczny temat fotograficzny, podobnie jak przydrożne kapliczki, krzyże  

i figury. Typowym przykładem trójkulturowości tych ziem jest dawne miasteczko Stary Dzików  

Cerkiew pw. św. Dymitra w Cewkowie
- Gmina Stary Dzików 

Ruiny Synagogi
- Gmina Stary Dzików 
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ze wspomnianą cerkwią, barokowym kościołem z XVIII wieku oraz synagogą. Dzięki działalności 

cadyka Eliezera Horowitza, w II połowie XIX wieku Stary Dzików zasłynął jako prężny ośrodek 

chasydzki. Najnowsza historia również odcisnęła swe piętno - w czasie kampanii wrześniowej 

1939 roku, w boju pod wsią Ułazów poległ generał Józef Kustroń.

Tradycyjny wiejski dom
- Gmina Stary Dzików 

Cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Moszczanicy
- Gmina Stary Dzików 
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 mina Tyszowce zasłynęła w I RP konfederacją zawiązaną 29 grudnia 1655 roku 

przeciwko Szwedom. Przez całe wieki szyto tu doskonałe i nadzwyczaj trwałe 

buty zwane - nomen omen – tyszowiakami, w których Polacy mieli odnieść zwycięstwo pod 

Grunwaldem. Warto wiedzieć, że na terenie tej gminy znajduje się serce dawnych Grodów 

Buty „tyszowiaki” 
- Gmina Tyszowce 

Kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego w Czartowcu
- Gmina Tyszowce
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Czerwieńskich, a neorenesansowy kościół w Tyszowcach projektował znany architekt włoskiego 

pochodzenia Henryk Marconi. W miasteczku zachowały się liczne tradycyjne domy, przesądzające 

o jego  stylu i urodzie. Zresztą w całej gminie wciąż spotkać można ciekawe budownictwo ludowe, 

jak i sakralne, odzwierciedlające jej odwieczną mozaikę narodowościową, jak np. cerkwie  

Kościół parafialny pw. św. Leonarda w Tyszowcach
- Gmina Tyszowce

Skarby z Czermna
- Gmina Tyszowce
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w Perespie i Czartowcu. Najstarszym zabytkiem jest grodzisko w Czermnie z X wieku, uznawane 

dziś za dawny Czerwień. Stolica Grodów Czerwieńskich w Czermnie jest unikatem na skalę 

międzynarodową. Średniowieczny skarb odkryty w Czermnie wygrał plebiscyt „National 

Geographic” Travelery 2011.

Ul. Kościelna w Tyszowcach
- Gmina Tyszowce

Pomnik Konfederatów Tyszowieckich
- Gmina Tyszowce
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Dzwonnica w Tyszowcach
- Gmina Tyszowce

Kościół pw. św. Michała Archanioła w Perespie
- Gmina Tyszowce
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 mina Wielkie Oczy jest prawdziwą gratką dla miłośników architektury. W samych 

Wielkich Oczach – niegdyś miasteczku – w głównych zabytkach zapisana jest 

wieloreligijna historia tej ziemi. Katolicyzm reprezentuje podominikański zespół klasztorny  

z XVII wieku, będący zarazem Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszycielki Strapionych. Starsi 

Cerkiew w Łukawcu z 1701 r. pw. Dymitra Męczennika
 - Gmina Wielkie Oczy
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w wierze, modlili się w okazałej, odremontowanej ostatnio synagodze o cechach neoromańskich, 

zaś Rusini chodzili do unikalnej cerkwi – jedynej w Polsce cerkwi o konstrukcji szkieletowej. 

Wokół są jeszcze inne cerkiewki, tym razem wzniesione wyłącznie z drewna, które odnajdziemy  

w Bihalach, Żmijowiskach, Wólce Żmijowskiej i Łukawcu. W tej ostatniej miejscowości znajduje się 

Dwór obronny z XVII w., obecnie siedziba Urzędu Gminy Wielkie Oczy
- Gmina Wielkie Oczy

Kościółek modrzewiowy w Łukawcu z 1756 r. pw. Trzech Króli
- Gmina Wielkie Oczy
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ponadto prześliczny drewniany kościół datowany na 1756 rok. Wędrując po tej gminie nie wolno 

„przegapić” jeszcze dwóch innych ciekawych obiektów sakralnych, a mianowicie neogotyckiego 

kościoła w Potoku Jaworowskim oraz dawnej cerkwi w Kobylnicy Wołoskiej.

Podominikański zespół kościelno-klasztorny
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Andrzeja Apostoła 

w Wielkich Oczach budowany w latach 1667-1684 - Gmina Wielkie Oczy

Synagoga w Wielkich Oczach z 1910 r.
- Gmina Wielkie Oczy
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 ydawać by się mogło, że Żmudź to tylko nazwa krainy historycznej na Litwie z okresu  

I Rzeczypospolitej. Nie tylko, Żmudź jest realną gminą w III RP, położoną w powiecie 

chełmskim na Lubelszczyźnie. Odległości pomiędzy obiema krainami są spore, więc zbieżność 

nazw może wydawać się przypadkowa, w rzeczywistości ta lubelska gmina nazwana została 

Zespół sakralny w Klesztowie
- Gmina Żmudź

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żmudzi
- Gmina Żmudź
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od osadników żmudzkich, sprowadzonych tu w XV wieku za zasługi bojowe w grunwaldzkiej 

wiktorii. Najcenniejszym zabytkiem sakralnym gminy jest murowany kompleks w Klesztowie 

obejmujący kościół z II połowy XVIII wieku, dzwonnicę, przytułek i plebanię. Z kolei w stolicy 

gminy, miejscowości Żmudź, urzeka stylowy drewniany kościółek – dawna cerkiew grekokatolicka 

 Budynek Urzędu Gminy Żmudź
- Gmina Żmudź

Młyn wodno-gazowy w Pobołowicach
- Gmina Żmudź
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z 1753 roku, zaś siedziba Urzędu Gminy mieści się w neoklasycystycznym dworku. W niektórych 

miejscowościach gminy odnaleźć można inne ciekawe obiekty, jak murowany zajazd w Wólce 

Leszczańskiej czy młyn wodno–gazowy w Pobołowicach. Prawdziwą ozdobą wszystkich żmudzkich 

wsi i dróg są stylowe kapliczki, figury i krzyże przydrożne.

Kapliczka w Żmudzi
- Gmina Żmudź

Krzyż przydrożny
- Gmina Żmudź
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 rodowisko przyrodnicze jest mocną stroną gmin partnerskich (Dubienka, Stary 

Dzików, Tyszowce, Wielkie Oczy i Żmudź). Jego charakter nieco różni się na terenach 

poszczególnych gmin, jednak wszędzie wspólnym mianownikiem jest czyste powietrze, 

krystaliczna woda, dziko żyjące zwierzęta oraz różne formy prawnej ochrony przyrody. Jak to 

wygląda w poszczególnych gminach? Spójrzmy z bliska i nacieszmy się nimi.

Cieszyć się
skarbami natury

Słup graniczny na rzece Bug
- Gmina Dubienka

Krajobraz rzeki Bug
- Gmina Dubienka

Rzeka Huczwa 
- Gmina Tyszowce
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 o wschodniej rubieży gminy Dubienka toczy swe wody Bug , tu w swym środkowym 

biegu. Co już rzadkie w Europie, to rzeka nieuregulowana, przez co nadzwyczaj 

malownicza, ale również niekiedy groźna. Amatorzy obcowania z przyrodą mogą spędzać czas 

Krajobraz rolniczy 
- Gmina Dubienka
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nie tylko nad Bugiem, ale także powędrować po Strzeleckim Parku Krajobrazowym, odwiedzić 

rezerwat przyrody „Siedliszcze” czy pomniki przyrody. Aby ułatwić im spacery wytyczono dwie 

ścieżki spacerowe „Dolina Bugu” i „Starorzecze” oraz oznakowano dwa szlaki turystyczne.

Walory przyrodnicze 
- Gmina Dubienka

Starorzecze rzeki Bug - Jezioro Łukowo
- Gmina Dubienka
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 alorem nie do przecenienia gminy Stary Dzików są lasy, określane jako Sieniawskie, 

które zajmują prawie połowę z jej obszaru. Stanowią one fragment Puszczy 

Walory przyrodnicze
- Gmina Dubienka
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Sandomierskiej i w wielu miejscach prawdziwą puszczę przypominają. Po najciekawszych ostępach 

poprowadzono ścieżkę przyrodniczo – edukacyjną „Na Laszce”. Wyrazem uznania dla części 

starodzikowskiego pejzażu jest objęcie go Sieniawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu.

Krajobraz gminy
 - Gmina Stary Dzików

Walory przyrodnicze
 - Gmina Stary Dzików
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Walory przyrodnicze
- Gmina Stary Dzików 

Walory przyrodnicze
- Gmina Stary Dzików 
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 mina Tyszowce cechuje się dużymi walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi, 

co znalazło wyraz w ustanowieniu rezerwatu „Skarpa Dobużańska” na pograniczu  

z sąsiednią gminą Łaszczów. Osobliwością tego rezerwatu jest roślinność stepowa, poza tym jest 

Skarpa Dobużańska
- Gmina Tyszowce

Walory przyrodnicze
- Gmina Tyszowce
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on doskonałym punktem widokowym. Sieć wodną gminy tworzy rzeka Huczwa, prawobrzeżny 

dopływ granicznego Bugu oraz 40 stawów, które są miejscem bytowania wielu gatunków ptactwa, 

wśród którego nie brakuje oczywiście bocianów.

Rzeka Huczwa
- Gmina Tyszowce

Ściana lessowa
- Gmina Tyszowce
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Walory przyrodnicze
- Gmina Tyszowce

Krajobraz gminy
- Gmina Tyszowce
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 echą charakterystyczną gminy Wielkie Oczy jest jej wysoka lesistość, wynosząca 50 %. 

W miejscowych lasach, pod wsią Majdan Lipowiecki kryje się niezwykła osobliwość 

Pola rzepakowe
- Gmina Wielkie Oczy

Stawy
- Gmina Wielkie Oczy
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przyrodnicza w postaci „pięciu sosen” wyrastających z jednego pnia, a przy niej kapliczka, 

upamiętniająca objawienia Matki Bożej. Są tu także inne pomniki przyrody oraz 12 hektarowy 

rezerwat „Moczary” ustanowiony dla ochrony czosnku siatkowatego.

Kapliczka przy „Pięciu sosnach”
- Gmina Wielkie Oczy

Pola słonecznikowe
- Gmina Wielkie Oczy
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Rezerwat Przyrody „Moczary”
- Gmina Wielkie Oczy

Stanowisko „czosnku siatkowatego”
- Gmina Wielkie Oczy
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 mina Żmudź ma oblicze głównie rolnicze, na co wpływa występowanie dobrych gleb 

na podłożu kredowym, tak charakterystycznych dla Ziemi Chełmskiej. Miejscowe 

pejzaże zostały docenione poprzez ustanowienie prawnie dwóch Obszarów Chronionego 

Krajobrazu: Chełmskiego i Grabowiecko–Strzeleckiego. Przez gminę przepływa rzeka Udal, będąca 

 Gniazdo bociana
- Gmina Żmudź

Pola uprawne 
- Gmina Żmudź
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lewobrzeżnym dopływem Bugu oraz trzy cieki wodne o mniejszym znaczeniu: rzeka Krzywólka, 

Kanał Żmudzki oraz Kanał Lipiniecki. Obok miejscowości Żmudź znajduje się rezerwat

 Można tu spotkać łosia
- Gmina Żmudź

 Krajobraz polny w okresie żniw
- Gmina Żmudź
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przyrody z cennymi formami erozyjnymi na stokach ze skał kredowych oraz najbogatszym  

w Polsce stanowiskiem lnu złocistego. Z innych form ochrony przyrody należy wymienić 

pomnikowe drzewa.

 Zachód słońca nad zalewem „Dębowy Las”
- Gmina Żmudź

 Rekreacja na zalewie „Dębowy Las”
- Gmina Żmudź
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 mbicją każdej z gmin (Dubienka, Stary Dzików, Tyszowce, Wielkie Oczy i Żmudź) jest 

uzyskanie statusu ośrodka turystycznego. Nic dziwnego: wszystkie mają do tego 

kulturowe i przyrodnicze predyspozycje. Niektóre na tej drodze stawiają dopiero pierwsze kroki, 

inne na dobre poznały już smak spotkania z wypoczywającymi tu gośćmi.

Wspólny cel
-rozwinąć turystykę!

 a gości czeka w gminie Dubienka dość dobrze rozwinięta baza noclegowa złożona 

ze stanicy harcerskiej, ośrodka wypoczynkowego, schroniska młodzieżowego oraz 

kwater agroturystycznych. Gminę można zwiedzać wędrując po dwóch ścieżkach spacerowych 

i dwóch znakowanych pieszych szlakach turystycznych. Dużo frajdy dostarcza samodzielne 

poznawanie gminy pieszo, autem czy rowerem.

Walory przyrodnicze
- Gmina Dubienka
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Dla amatorów wypoczynku nad wodą do dyspozycji jest prawie 5-cio hektarowy zalew w Dubience 

Dobrym pomysłem jest wykonanie wypadu do zabytkowych miast, jak Chełm i Hrubieszów  

czy na legendarne Polesie.

Zalew w Dubience wybudowany w ramach "Programu budowy zbiorników retencyjnych"
- Gmina Dubienka

Starorzecze rzeki Bug 
- Gmina Dubienka
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 mina Stary Dzików dopiero rozpoczyna swą przygodę z turystyką. Dzięki 

niespodziewanej reklamie w filmie „Katyń” zagląda tu sporo turystów, którzy 

odkrywają, że oprócz starodzikowskiej cerkwi są jeszcze inne, wchodzące w skład Szlaku 

Architektury Drewnianej, poza tym dużo tu oryginalnego budownictwa ludowego i małej 

architektury sakralnej. Gmina kusi bezkresnymi lasami, które mogą okazać się prawdziwym 

azylem dla mieszkańców wielkich miast. By w nich nie zabłądzić, w leśnym uroczysku „Laszka” 

wytyczono ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną z 9-cioma przystankami. Powoli zaczyna się też 

rozwijać baza noclegowo–gastronomiczna. Słowem, początek został uczyniony.

Krzyż bruśnieński
- Gmina Stary Dzików 

Wejście na ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną 
- Gmina Stary Dzików
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 wiadoma swych dużych walorów kulturowych i przyrodniczych gmina 

Tyszowce widzi perspektywy rozwojowe nie tylko w dominującym tu rolnictwie 

lecz i w turystyce. Oferta obejmuje noclegi i wyżywienie w Zagrodzie Rekreacyjnej 

„Mniszek”, na terenie gminy działają dwa gospodarstwa agroturystyczne, bar Pizzeria 

„Konfederatka” oraz dom weselny „Orfeusz”. W sezonie letnim organizowane są spływy 

Miłośnicy historii w dawnym przebraniu
- Gmina Tyszowce

Wejście na użytek ekologiczny 
- Gmina Stary Dzików 
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kajakowe po rzece Huczwie. Tę atrakcyjną gminę można sobie spokojnie zwiedzać według

własnego planu lub wzdłuż znakowanego szlaku „Historycznego”, który prowadzi z Tomaszowa 

Lubelskiego do Turkowic przez Czartowiec, Tyszowce i Czermno, czyli dawny Czerwień.

Miasto Tyszowce z lotu ptaka
- Gmina Tyszowce

Spływ kajakowy po rzece Huczwie
- Gmina Tyszowce
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 minę Wielkie Oczy zaczyna ostatnio odwiedzać coraz więcej turystów. Jednych 

przyciąga tu niezwykła nazwa miejscowości, innych interesujące zabytki, 

jeszcze inni trafiają tu przypadkiem zwiedzając Polskę wzdłuż granicy. Na wszystkich czeka 

rozbudowująca się wciąż oferta agroturystyczna, a przede wszystkich niezwykły urok 

kresowej gminy, który najlepiej widać, gdy spojrzy się inaczej, właśnie „wielkimi oczami”. 

Gmina Wielkie Oczy oferuje turystom możliwość spędzenia wolnego czasu w sposób aktywny 

posiada wspaniałe ścieżki rowerowe oraz kompleks rekreacyjno-sportowy w Wielkich Oczach.

Droga leśna
- Gmina Wielkie Oczy

Kompleks rekreacyjno-sportowy w Wielkich Oczach
- Gmina Wielkie Oczy
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 odchełmska gmina Żmudź coraz bardziej zaznacza swą obecność na turystycznej 

mapie województwa. W upalne dni wiele osób wypoczywa nad wodą nad zalewami 

„Dębowy Las” i w miejscowości Puszcza. Dla miłośników turystyki aktywnej wytyczono szlaki 

rowerowe i piesze. W grę wchodzi także wypoczynek w Ośrodku Wypoczynkowym „Caritas”.  

Cmentarz greckokatolicki przy Cerkwi w Żmijowiskach
- Gmina Wielkie Oczy
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Można też powędkować i odpocząć w spokoju. Przez gminę przebiega szlak turystyczny 

„Rezerwatów Przyrody”, pieszy, zielony: relacji Urszulin – Kolonia Leszczany – Wojsławice.

 Młode łabędzie na zbiorniku „Puszcza”
- Gmina Żmudź

 Rekreacja nad wodą
- Gmina Żmudź
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Urząd Gminy Stary Dzików
ul. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików

tel.: /16/ 631-80-46
fax: /16/ 631-80-50

e-mail: urzad@starydzikow.pl 
www.starydzikow.pl

Urząd Gminy Żmudź
Żmudź 2, 22-114 Żmudź

tel. /82/ 568-01-82 
e-mail: urzad@zmudz.gmina.pl 

www.zmudz.gmina.pl

Urząd Gminy Dubienka
ul. 3 Maja 6, 22-145 Dubienka 

tel. /82/ 566-80-02
e-mail: gmina@dubienka.eurzad.eu 

www.dubienka.eurzad.eu

Urząd Gminy Wielkie Oczy
ul. Leśna 2, 37–627 Wielkie Oczy 

tel./16/ 631-01-26
e-mail: ug@wielkieoczy.info.pl

www.wielkieoczy.info.pl

Urząd Miejski w Tyszowcach
ul. 3 Maja 8, 22- 630 Tyszowce 

tel. /84/ 661-21-21
e- mail: tyszowce@tyszowce.pl 

www.tyszowce.pl
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