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las, park
forest, park
лес, парк
ліс, парк

DROHICZYN
Dorohusk

miasto, wieś
town, village
горад, вёска
місто, село

rezerwat przyrody
biosphere reserve
запаведнік
природний заповідник

park krajobrazowy
landscape park
ландшафтны парк
ландшафтний парк

teren zabudowany, przemysłowy
built-up, industrial area
забудаваная, вытворчая зона
забудована, промислова територія

SOOS
PLH

PLB
OSOP

obszary chronione NATURA 2000
NATURA 2000 protected areas
NATURA 2000 падахоўныя тэрыторыі
заповідні зони НАТУРА 2000

jezioro, izobaty, głębokość jeziora, szuwary
lake, depth contours, lake depth, reed bed
возера, ізабаты, глыбіня возера, плаўні
озеро, ізобати, глибина озера, плавні 

bagno, źródło, zamknięcie szlaku wodnego
swamp, spring, waterway closure
балота, крыніца, перакрыцце водных шляхоў
болото, джерело, закриття водного шляху

rzeka, potok, strumień, śluza, jaz
river, brook, stream, sluice, weir
рака, ручай, струмень, шлюз, плаціна
річка, потік, струмок, шлюз, гребля

granica państwa, województwa
state border, voivodeship border
дзяржаўная і ваяводская мяжа
державний кордон, воєводський кордон

granica powiatu, granica miasta/gminy
poviat border, town/commune border
павятоваямяжа, мяжагорада / гміны
кордон повіту, межа міста / гміни
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droga krajowa, wojewódzka
trunk road, voivodeship road
нацыянальная дарога, правінцыйная дарога
дорога крайова, воєводська 

droga asfaltowa, przystanek autobusowy, most
asphalt road, bus stop, bridge
асфальтаваная дарога, аўтобусны прыпынак, мост
асфальтова дорога, автобусна зупинка, міст

дорога з твердим покриттям, інша дорога, стежка

droga utwardzona, inna droga, ścieżka, 
hard-surfaced road, other road, path,
асфальтаваная дарога, іншая дарога, сцяжынка,

linia kolejowa, stacja, bocznica
railway line, railway station, railway siding
чыгуначная галіна, вакзал, раз'езд
залізнична лінія, станція, тупики

szlaki rowerowe
bicycle trails
роварныя дарожкі
велосипедні маршрути

pomnik przyrody ożywionej / nieożywionej
animate/inanimate nature monument
адушаўлёны / неадушаўлёны помнік прыроды
пам'ятник живої / неживої природи

leśniczówka, park zabytkowy
forester's house, historic park
хатка лесніка, гістарычны парк
Лісничівка, історичний парк

cmentarz katolicki, żydowski, synagoga
Catholic cemetery, Jewish cemetery, synagogue
каталіцкія і яўрэйскія могілкі, сінагога
католицьке, єврейське кладовище, синагога

kościół, cerkiew, kaplica, krzyż
church, Orthodox church, chapel, cross
царква, праваслаўная царква, капліца, крыж
костел, церква, каплиця, хрест

zabytkowy kościół, cerkiew, kaplica, krzyż
historic church, Orthodox church, chapel, cross
гістарычная царква, царква, капліца, крыж
костел-пам’ятка, церква, каплиця, хрест

kąpielisko, parking
swimming pool, car park
басейн, паркоўка
зона для купання, парковка

agroturystyka, camping
agritourism farm, camping site
агратурызм, кемпінг
агротуризм, кемпінг

Hotel, pensjonat
hotel, guesthouse
гасцініца, гасцявая хата
Готель, пансіонат

stacja paliw, przeprawa promowa
petrol station, ferry crossing
АЗС, паромная пераправа
АЗС, поромна переправа

informacja turystyczna, poczta
tourist information centre, post office
турыстычная інфармацыя, пошта
туристична інформація, пошта

pałac lub dwór, ośrodek jeździecki
palace or manor, horse-riding centre
палац і двор, конна-спартыўны комплекс
палац або двір, кінний центр

policja, restauracja
police station, restaurant

паліцыя, рэстаран
поліція, рестора

muzeum, izba regionalna
museum, regional chamber
музей, абласная палата
музей, регіональна ізба

szpital, ośrodek zdrowia
hospital, health centre

шпіталь, паліклініка
лікарня, медичний центр

ratusz, zabytkowa wieża, inny zabytek
town hall, historic tower, other monument
ратуша, гістарычная вежа, іншы помнік
ратуша, історична вежа, інший пам'ятник

punkt widokowy, wieża widokowa
vantage point, observation tower

назіральная пляцоўка, назіральная вежа
оглядовий майданчик, оглядова вежа

szlak kajakowy, kilometraż szlaku
kayaking trail, kilometraż szlaku
сцежка каноэ, працягласць сцежкі
каякінгові маршрути, kilometraż szlaku

12,2 km 12,2 km 12,2 km 

miejsce odpoczynku, miejsce wodowania kajaków
resting area, kayak launching spot
месца адпачынку, месца для спуску байдарак
місце відпочинку, місце спуску каяків

SG

przystań Straży Granicznej, wypożyczalnia kajaków
Border Guard harbor, kayak rental
памежны порт, пракат байдарак
пристань Прикордонної Служби, прокат каяківhttps://www.bugunitesus.eu/pl/szlaki-kajakowe/szlak-bugiem/#

więcej informacji o szlaku na stronie www:
more information about the trail at the address:
падрабязней пра сцежку –на сайце:
більше інформації про маршрут на веб-сайті:

pomnik, bunkier, ruiny
monument, bunker, ruins
помнік, бункер, руіны
пам'ятник, б ункер, руїни

szlaki piesze
foot trails
паходныя сцежкі
піші маршрути

stadion, boisko sportowe
stadium, sports field

стадыён, спарыўная пляцоўка
стадіон, спортивний майданчик

skansen, schronisko młodzieżowe, atrakcja turystyczna
open-air museum, youth hostel, tourist attraction

скансен, молодіжний хостел, туристична принада

музей пад адкрытым небам, моладзевы інтэрнат, 
турыстычная атракцыя

obszar chronionego krajobrazu
nature park 
нацыянальны парк 
охоронювана Ландшафтна Зона
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W rejonie przygranicznym zaleca się przestawienie telefonów komórkowych 
z automatycznego na ręczny wybór sieci, aby nie zostać połączonym z siecią 
innego kraju, gdyż może się to wiązać z wysokimi kosztami roamingu.
It is highly recommended to switch from automatic to manual network selection 
in the cross-border region in order not to be caught by a foreign cellular 
network, because it may entail high costs of roaming.

У прыгранічным рэгіёне рэкамендуецца пераключыць мабільны тэлефон 
з аўтаматычнага на ручны выбар сеткі, каб не падключацца да сеткі іншай 
краіны, бо гэта можа быць звязана з вялікімі выдаткамі на роўмінг.
У прикордонному регіоні рекомендується перемикати мобільні телефони 
з автоматичного на ручний вибір мережі, щоб не підключатися до мережі 
іншої країни, оскільки це може спричинити за собою високу вартість 
роумінгу.

Finansowane przez

Unię Europejską

Niniejszy dokument został przygotowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 
Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Gminy Drohiczyn i nie może być 
w żadnym traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy 
Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

This document was prepared with financial help from the European Union, under the Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 
2014-2020. Responsibility for the contents of this publication lies solely with the Drohiczyn Commune and in no case can it be treated as a reflection 
of the standpoint of the European Union, the MA or the Joint Technical Secretariat of the Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-
Ukraine 2014-2020.

Гэты дакумент падрыхтаваны пры фінансавай падтрымцы Еўрапейскага Звяза ў рамках Праграмы прымежнай супрацы 
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разглядаць як адлюстраванне пазіцыі Еўрапейскага Звязу, МА ці Супольнага тэхнічнага сакратарыята Праграмы прымежнай супрацы 
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STRZYŻÓW (Łukaszówka) - HORODŁO

Szlak kajakowy rzeką Bug
Bug River Kayak Trail
Байдарачная сцежка па рацэ Буг
Каякінговий маршрут річкою Буг



STRZYŻÓW – Pałac Lubomirskich z II połowy XVIII wieku

STRZYŻÓW - dawna drewniana cerkiew unicka z 1817 roku

WIENIAWKA - pozostałości zespołu dworskiego z punktem 
widokowym na dolinę Bugu i parkiem podworskim z połowy XIX wieku, 

HORODŁO - dwa posągi lwów w parku na środku rynku

HORODŁO – kościół parafialny św. Jacka i MB Różańcowej w narożu 
rynku 

STRZYŻÓW – Lubomirski Palace (2nd half of the 18th c.)

STRZYŻÓW – old wooden Uniate Church (1817)

WIENIAWKA – remains of a manor complex with vantage point 
overlooking the Bug Valley, post-manor park (mid-19th c.)

HORODŁO – 2 lion statues in the park in the market square

HORODŁO – Parish Church of St Hyacinth and Our Lady of the Rosary 
in the market square

STRZYŻÓW (СТРЫЖУЎ) - былая драўляная ўніяцкая царква 
з 1817 года.

WIENIAWKA (ВЯНЯЎКА) - рэшткі сядзібнага комплексу 
з выглядам на Бугскую даліну і сядзібны парк сярэдзіны 19 
стагоддзя,

HORODŁO  (ГАРОДЛА) - дзве статуі льва ў парку пасярод пляца.

HORODŁO (ГАРОДЛА) - фарны касцёл св. Яцэка і Маці Божай 
Ружанцовай у куце рынкавай плошчы.

Agroturystyka NAD BUGIEM Barbara Macheta, Kosmów 116, 
22-500 Hrubieszów, +48 503 138 158, +48 504 174 610, 
www.nadbugiem.eu, nadbugiem@op.pl 

Gospodarstwo Agroturystyczne nad Bugiem, Armii Krajowej 2, 
22-525 Strzyżów, +48 782 124 178, www.kajaki.strzyzow.info.pl 

SZLAK KAJAKOWY   /  KAYAKING TRAIL

STRZYŻÓW (Łukaszówka) - HORODŁO
Położenie / położenie / położenie / położenie:     PL, woj. lubelskie
Długość odcinka / długość odcinka/ długość odcinka/ długość odcinka:   26,7 km
AMW, AMW, AMW, AMW:       Strzyżów (cukrownia) 
Średni czas spływu / czas spływu / czas spływu / czas spływu:    6 h
Poziom trudności / poziom trudności / poziom trudności /  poziom trudności:  ZWB
Uciążliwość, uciążiwość / uciążliwość / uciążliwość:     U1 (U3)

Malowniczość / malowniczość / malowniczość / malowniczość:    ** / ***

PRZED SPŁYWEM ZADZWOŃ  /  CALL BEFORE THE TRIP
ПАТЭЛЕФАНУЙЦЕ ПЕРАД ПАЕЗДКАЙ
ДЗВОНІТЬ ПЕРЕД ПОЇЗДКОЮ

SG Hrubieszów:            853 - 882
tel. +48 84 697 56 00, mail: hrubieszow@strazgraniczna.pl

26,7 km

 Zielone, przestronne miejsca nad Bugiem 
wyznaczają początek i koniec tego odcinka spływu. 
Na miejsce wodowania zjeżdżamy jadąc od strony 
Husynnego w asfaltową drogę w prawo na 
początku miejscowości. Pozostajemy na terenie 
Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
Na odcinku możliwe są zatory drzewne. 
Pierwszy 800 metrów od miejsca początkowego 
w samym Strzyżowie, a drugi na wysokości 
miejscowości Komora. Warto sprawdzić przed 
rozpoczęciem tego etapu stan rzeki, a jeśli potwierdzi 
się informacja o zatorze i mamy taką możliwość, 
to przewieźmy od razu kajaki za zator w Strzyżowie. 
Przynajmniej raz unikniemy bardzo niewygodnego 
wyjścia i podciągania kajaków na wysoką skarpę. 
Rzeka jest tutaj tuż przy drodze asfaltowej. 
 Kto przepłynie ten odcinek rzeki jednego 
może być pewien. Był w takim miejscu Polski, 
że bardzie na wschód juz się nie da. Pod sam koniec 
odcinka minie zaś pierwszą na Bugu wyspę. Z różną 
częstotliwością i w rożnych rozmiarach wyspy będą 
nam towarzyszyły już do samego ujścia rzeki. 
Na początku jeszcze bardzo rzadko, a później coraz 
częściej.

 Green, vast spaces by the Bug mark 
the beginning and end of this section. We reach the 
launching spot coming from Husynne and turning 
right into an asphalt road at the beginning of the 
village. We remain within the Bug Nature Park. 
Tree logjams are possible in this section, the first one 
800 metres from the starting point in Strzyżów, 
the second one opposite the village of Komora. 
It is worth checking the level of water before 
beginning this stage of the trip – if the information 
about the logjam is confirmed and we have such 
a possibility, we should transport the kayaks beyond 
the logjam in Strzyżów. Thus, we can avoid a very 
inconvenient exit and hoisting the kayaks onto a high 
embankment at least once. The river here runs right 
next to an asphalt road.
 Those who go along this section of the river 
can be sure of one thing – they have been in the 
easternmost part of Poland. At the very end of 
the section we pass by the first island on the Bug 
River. Islands of various sizes will continue to 
accompany us with different frequency: initially rarely, 
but with time more and more often.

 Зялёныя, прасторныя месцы каля ракі 
Буг азначаюць пачатак і канец гэтага адрэзка 
шляху. Спускаемся на стартавую пляцоўку, едзем 
з Хусыннага па асфальтаванай дарозе справа 
напачатку вёскі. Мы застаемся ў ахоўнай 
ландшафтнай зоне ракі Буг. Уздоўж участку 
магчымы завалы драўніны. Першы знаходзіцца 
ў 800 метрах ад пачатковай кропкі ў самім 
Стшыжуве, а другі знаходзіцца на ўзроўні 
мястэчка Камора. Перад тым, як пачаць гэты этап, 
варта праверыць стан ракі, і калі інфармацыя пра 
затор пацвердзіцца і каля ў нас ёсць такая 
магчымасць, давайце адразу перавязём байдаркі 
па-за затор у Стшыжуве. Хаця б адзін раз мы 
ўнікнем вельмі нязручнага выйсця і падымання 
байдарак на высокі схіл. Тут рака проста на 
асфальтаванай дарозе.
 Той, хто пераплыве гэты ўчастак ракі, 
можа быць упэўнены ў адным - ён быў у такім 
месцы ў Польшчы, што далей на ўсход ісці 
немагчыма. У самым канцы ўчастка вы пройдзеце 
першую выспу на Бугу. Выспы разнастайных 
памераў будуць суправаджаць нас да самага 
вусця ракі з рознай частатой. Спачатку вельмі 
рэдка, а потым усё часцей і часцей.

 Зелені, просторі місця над Бугом 
відзначають початок і кінець цієї ділянки спливу. 
До місця спуску на воду з'їжджаємо, рухаючись 
з боку Гусиного асфальтовою дорогою вправо 
на початку населеного пункту. Ми залишаємося на 
території Надбужанського Охоронюваного 
Ландшафту. На ділянці можливі затори деревини. 
Перші 800 метрів від початкового місця в самому 
Стрижеві, а другий на висоті населеного пункту 
Комора. Варто перевірити перед початком цього 
етапу стан річки, і якщо підтвердиться інформація 
про затор і у нас є така можливість, то слід відразу 
перевезти каяки за затором в Стрижеві. 
Принаймні, один раз ми уникнемо дуже 
незручного виходу і підтягування каяків на 
високий укіс. Річка знаходиться тут прямо біля 
асфальтової дороги. 
 Хто пропливе цю ділянку річки, можна 
бути впевненим - він був у такому місці в Польщі, 
що далі на схід вже нікуди. Наприкінці епізоду 
ви минете перший острів на Бузі. З різною 
частотою і в різних розмірах острова будуть 
супроводжувати нас вже до самого гирла річки. 
Спочатку ще дуже рідко, а потім все частіше.

STRZYŻÓW (СТРИЖІВ) – Палац Любомирських ІІ половини 
XVIII ст.

STRZYŻÓW (СТРИЖІВ) - колишня дерев'яна уніатська церква 
1817 р

WIENIAWKA (ВЕНЯВКА) - залишки садибного ансамблю 
з оглядовим майданчиком на долину Бугу і садибний парк 
середини XIX ст.

HORODŁO (ГОРОДЛО) - дві статуї левів у парку посеред ринку

HORODŁO (ГОРОДЛО) – парафіяльний костел св.  Яцека та Божої 
Матері Розарію у кутку ринкової площіrynku 

 
Położenie / location / месцазнаходжанне  / розташування :    
Długość odcinka / section length/ даўжыня участка / довжина ділянки:   

1
AMW, ALS, АСП, АМП :       
Czas spływu / kayak trip time / час падарожжа / час сплаву:    

2
Poziom trudności  / difficulty level  / узровень складанасці  /  рівень складності : 
Uciążliwość / arduousness / цяжкасць / обтяжливість:    
Malowniczość / picturesqueness / маляўнічасць / мальовничість:   

SZLAK KAJAKOWY  /  KAYAK TRAIL  /  БАЙДАРАЧНАЯ ТРАСА  / КАЯКІНГОВИЙ МАРШРУТ 

ATRAKCJE TURYSTYCZNE  /  TOURIST ATTRACTIONS

АТРАКЦЫІ  /  ТУРИСТИЧНІ АТРАКЦІЇ
 

WYPOŻYCZALNIE  /  RENTALS
АРЭНДА  /  ПУНКТИ ПРОКАТУ

€

MIEJSCA NOCLEGOWE  / ACCOMMODATIONS
РАЗМЯШЧЭННЕ  /  МІСЦЯ РОЗМІЩЕННЯ

PRZED SPŁYWEM ZADZWOŃ  /  CALL BEFORE THE TRIP
ПАТЭЛЕФАНУЙЦЕ НАМ ПЕРАД СПЛАВАМ 
ПЕРЕД СПЛАВОМ ЗАТЕЛЕФОНУЙТЕ

PRZEBIEG SZLAKU  /  TRAIL ROUTE  /  ДЗЕЯННЕ СЦЕЖКІ  /  ПРОБІГ МАРШРУТУ

Warszawa

Lublin

Brześć
Брэст 

Białystok

Lwów
Львів 

Rzeszów

fot. Horodło - miejsce wodowania  /    Horodło – launching spot 
       /  Гародля- стартавая пляцоўка Городло - місце спуску на воду

1  AMW - alternatywne miejsce wodowania /  alternative launching spot (ALS)  /  альтэрнатыўная стартавая пляцоўка (АСП)  /  альтернативне місце посадки (АМП)  
2  ZWB  - umiarkowany / trudny  /  moderate / difficult  /  сярэдні / складаны  /  помірний / важкий


