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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.
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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.
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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

849

17
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

HORODŁO - DUBIENKA (Starosiele)

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



HORODŁO - dwa posągi lwów w parku na środku rynku
HORODŁO – kościół parafialny św. Jacka i MB Różańcowej w narożu rynku 
DOLINA BUGU – 6 kilometrowa ścieżka przyrodnicza przebiegająca 
w sąsiedztwie Strzeleckiego Parku Krajobrazowego
STARORZECZE – ścieżka spacerowa z punktem wyjścia przy OSW 
Starosiele. W początkowym odcinku trasa biegnie wzdłuż starorzecza. 
Niezwykle urozmaicony jest tutaj świat zwierząt. Wielką osobliwością 
faunistyczną jest żółw błotny
DUBIENKA – pomnik T-34 upamiętniający przekroczenie Bugu w lipcu 
1944 r. 
DUBIENKA – kościół Trójcy Przenajświętszej z II połowy XIX wieku, 
Cerkiew Prawosławna, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Dubience.
SKRYHICZYN – pozostałości parku podworskiego z pomnikami przyrody.

OSW Starosiele Horągiew Lubelska ZHP, Starosiele 30 
+48 721777122, 
Domy Wakacyjne NADBUŻANSKA CISZA Emil Patroń, Matcze 52, 
22-523 Horodło, +48 606 153 748, www.nadbuzanska-cisza.pl, 
emilpatron@wp.pl
Gabriela Poliwczak, Czerwonego Krzyża 2, 22-145 Dubienka, 
+48 82 566 80 75, +48 601 058 201
gabrielapoliwczak@wp.pl
Maria Radko, Piaski 1, 22-145 Dubienka, +48 82 566 83 20
Agroturystyka Alfreda Mikołajczyk, Chełmska 19, 
22-145 Dubienka, +48 82 566 82 81
Jan i Krystyna Ulaniccy, Zatylna 2B, 22-145 Dubienka, 
+48 82 566 81 45
Kazimiera i Janusz Kozińscy, Krynica 1, 22-145 Dubienka, 
+48 82 566 81 15
Wypoczynek Na Zakręcie, Dubienka ul. Chełmska 80, 
+48  660706685
Wróblowa Zagroda, Rogatka 104, +48 665768180.
Poczta Polska S.A. Dubienka ul. Rynek 18a, +48 817 106 247.

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

SZLAK KAJAKOWY   /  KAYAKING TRAIL

HORODŁO - DUBIENKA (Starosiele) 
Położenie / położenie / położenie / położenie:     PL, woj. lubelskie
Długość odcinka / długość odcinka/ długość odcinka/ długość odcinka:   26,0 km
AMW, AMW, AMW, AMW:       Bereźnica 
Średni czas spływu / czas spływu / czas spływu / czas spływu:    7 h
Poziom trudności / poziom trudności / poziom trudności /  poziom trudności:  ZWA 
Uciążliwość, uciążiwość / uciążliwość / uciążliwość:     U1 (U3)

Malowniczość / malowniczość / malowniczość / malowniczość:    ***

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

SG Horodło:                   882 - 931
tel. +48 84 651 75 00, mail: horodlo@strazgraniczna.pl

26,0 km

 Od wysokości Bereźnicy zaczyna się teren 
Strzeleckiego Parku Krajobrazowego, który będzie 
nam towarzyszył prawie do Dubienki. Na odcinku 
możliwy zator drzewny na wysokości wsi Matcze. 
Na tym odcinku znajdziemy kilka miejsc względnie 
nadających się do zrobienia sobie przerwy czy nawet 
zorganizowania biwaku, ale nie liczmy na to, że 
będzie ich wiele. Jeśli chcemy odpocząć i zobaczymy 
nadające się do tego miejsce na lewym brzegu rzeki, 
to skorzystajmy z niego, bo następnego może długo 
nie być. 

 Opposite Bereźnica there begins the area 
of the Strzelce Landscape Park, which will 
accompany us nearly all the way to Dubienka. 
There is a possible tree logjam opposite the village 
of Matcze. In this section we will find several places 
that are relatively suitable to take a break or even set 
up camp, but we should not count on too many 
of them. If we want to rest and we see a suitable place 
on the left bank, we should use it, because otherwise 
we can wait for a long time until we see another one.

 З вышыні Беразьніцы пачынаецца 
Стшэлецкі ландшафтны парк, які будзе 
суправаджаць нас амаль да Дубёнкі. На ўчастку 
каля сяла Матчы магчыма завала дрэвамі. У гэтай 
частцы мы знойдзем некалькі месцаў, што 
адносна пасуюць для адпачынку ці нават 
арганізацыі кемпінга, але не разлічваем на тое, 
што іх будзе шмат. Калі мы хочам адпачыць 
і заўважым прыдатнае месца на левым беразе 
ракі, трэба скарыстацца з яго, таму што 
наступнага можа не быць доўга.

 З висоти Бережниці починається 
територія Стрілецького Ландшафтного Парку, 
який супроводжуватиме нас майже до Дубенки. 
На ділянці можливий затор деревини на висоті 
села Матче. На цій ділянці ми знайдемо кілька 
місць, відносно придатних для того, щоб зробити 
перерву або навіть організувати кемпінг, але не 
розраховуємо на те, що їх буде багато. Якщо ми 
хочемо відпочити і побачити відповідне для цього 
місце на лівому березі річки, то скористаймося 
ним, тому що наступного може довго не бути.

HORODŁO – 2 lion statues in the park in the middle of the market square
HORODŁO – Parish Church of St Hyacinth and Our Lady of the Rosary 
in the corner of the market square
BUG VALLEY – 6-km-long nature-oriented didactic path running near 
the Strzelce Landscape Park
OXBOW – walking path beginning near the Starosiele Training and Holiday 
Centre. In its initial section, it runs along the oxbow. The fauna is extremely 
varied here, with the European pond turtle as the greatest faunistic curiosity
DUBIENKA – monument of T-34 commemorating the crossing of the Bug 
in July 1944
DUBIENKA – two-tower Church of the Holy Trinity (2nd half of the 19th c.), 
Orthodox Church, Commune Culture and Reading Centre
SKRYHICZYN – remains of a post-manor park with nature monuments

HORODŁO (ГАРОДЛА) - дзве статуі льва ў парку пасярод пляца.
HORODŁO (ГАРОДЛА) – фарны касцёл св. Яцэка і Маці Божай 
Ружанцовай у куце рынкавай плошчы.
DOLINA BUGU (БУГСКАЯ ЦЯСНІНА) – прыродная сцежка 
працягласцю 6 км, якая праходзіць побач з ландшафтным паркам 
Стшэлецкіх.
STARORZECZE (СТАРАРЭЧЧА) – пешаходная дарожка з адпраўной 
кропкай у   “OSW Starosiele”. На пачатковай пляцоўцы маршрут 
праходзіць па старыцы. Жывёльны свет тут надзвычайна 
разнастайны. Сажалкавая чарапаха - вялікая фаўністычная 
асаблівасць.
DUBIENKA (ДУБЕНКА) – помнік Т-34 у гонар пераходу ракі Буг у ліпені 
1944 года. 
DUBIENKA (ДУБЕНКА) – царква Святой Сёмухі другой паловы XIX 
стагоддзя, праваслаўная царква, гмінны культурна-чытальны цэнтр 
ў Дубянцы.
SKRYHICZYN (СКРЫХІЧЫН) – рэшткі сядзібнага парка з помнікамі 
прыроды.

HORODŁO (ГОРОДЛО) - дві статуї левів у парку посеред ринку
HORODŁO (ГОРОДЛО) - парафіяльний костел св. Яцека та Божої 
Матері Розарію у кутку ринкової площі 
DOLINA BUGU (ДОЛИНА БУГУ) - 6-кілометрова природна стежка, 
що проходить в околицях Стрілецького Ландшафтного Парку
STARORZECZE (СТАРИЦЯ) - пішохідний маршрут з відправною 
точкою при навчально-курортному центрі Староселе. На початковій 
ділянці маршрут проходить по стариці. Світ тварин тут надзвичайно 
різноманітний. Болотна черепаха - є великою особливістю фауни
DUBIENKA (ДУБЕНКА) – пам'ятник Т-34 в пам'ять про перетин Бугу 
в липні 1944 р.  
DUBIENKA (ДУБЕНКА) – костел Пресвятої Трійці ІІ половини XIX ст., 
Православна Церква, Гмінний Центр Культури і Читання в Дубенці.
SKRYHICZYN (СКРИГІЧИН) – залишки садибного парку з пам'ятками 
природи.

 
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 

PRZEBIEG SZLAKU  /  TRAIL ROUTE  /  ДЗЕЯННЕ СЦЕЖКІ  /  ПРОБІГ МАРШРУТУ
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

Warszawa

Lublin

Brześć
Брэст 

Białystok

Lwów
Львів 

Rzeszów

fot. Wiata turystyczna i miejsce wodowania w Bereźnicy / Tourist shelter and launching spot in Bereźnica
       /  Турыстычнае прыстанішча і стартавая пляцоўка ў Беражніцы Туристичний навіс і місце спуску на воду в Бережниці

1  AMW - alternatywne miejsce wodowania /  alternative launching spot (ALS)  /  альтэрнатыўная стартавая пляцоўка (АСП)  /  альтернативне місце посадки (АМП)  
2  ZWA  - bardzo łatwy  /  very easy  /  вель мі проста  /  дуже легкий   


