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W rejonie przygranicznym zaleca się przestawienie telefonów komórkowych z automatycznego na ręczny wybór sieci, 
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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

DUBIENKA (Starosiele) – DOROHUSK

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



 Dość długi etap szlaku kajakowego 
na rzece Bug, przeznaczony głównie dla wytrwałych 
kajakarzy. Jego długość ponad 36 km. Aby go 
przepłynąć wyrusz na szlak odpowiednio wcześnie. 
Możliwy zator z bardzo niewygodnym wyjściem na 
wysokości Kolemczyc. Odcinek urozmaicony, dziki 
i piękny, rzadko wybierany przez kajakarzy. Po drodze 
miniemy wieś Uchańka, w której pobliże możemy 
dopłynąć odbijając w lewo w rozległą zatokę – 
starorzecze. Do samej wsi jednak musimy dojść spory 
kawałek. Można tu zobaczyć Kopiec Kościuszki, ale 
lepiej podjechać tam przed pływaniem, ze względu na 
sporą odległość. Ci którzy płyną od początku szlaku 
za Uchańką mogą przecierać oczy ze zdumienia. 
To tutaj po raz pierwszy obserwujemy piaszczyste 
plaże na zakolach rzeki. W związku z tym zdarzają 
się całkiem ładne miejsca, zachęcające do wyjścia 
na brzeg w miarę komfortowych warunkach, np. 
na 121 kilometrze. 

 Quite a long lap of the Bug River kayak trip, 
intended mostly for persistent kayakers. Its length is 
over 36 km. In order to cover it, you have to set out 
early enough. There is a possible logjam with a very 
inconvenient exit opposite Kolemczyce. A diversified 
section, wild and beautiful, rarely chosen by kayakers. 
On our way, we pass by the village of Uchańka, which 
we can reach by turning left into a broad bay (oxbow). 
However, we have to cover quite a long distance on 
foot. Here we can see Kościuszko Mound, but due to 
the large distance it is better to go there before the trip. 
Those who go along the trail from its very beginning, 
will blink in surprise at the landscape beyond 
Uchańka. It is here where we first see sandy beaches 
in river bends. Thanks to this there are picturesque 
spots that encourage going ashore in reasonably 
comfortable conditions, e.g. on the 121st kilometre.

 Даволі доўгі ўчастак байдарачнай сцежкі 
па рацэ Буг, прызначаны галоўным чынам для 
стойкіх байдарачнікаў. Яго даўжыня больш за 
36 км. Каб праплыць праз яго, выправіцеся на 
сцежку досыць рана. Магчымы заторы з вельмі 
нязручным выездам на вышыні Калемчыцаў. 
Гэта размаітая, дзікая і прыгожая пляцоўка, якую 
рэдка абіраюць байдарачнікі. Па дарозе мы 
праедзем вёску Учанка, адкуль мы зможам 
дабрацца да наваколля, збочыўшы налева 
ў шырокую бухту - старыцу. Аднак да самай вёскі 
трэба дабірацца вельмі далёка.
Тут можна ўбачыць курган Касцюшкі, але лепш 
дабрацца перад купаннем з прычыны вялікай 
адлегласці. Тыя, хто ідзе па Учанке адпачатку 
сцежкі, могуць здзіўлена пацерці вочы. Менавіта 
тут мы ўпершыню назіраем пясчаныя пляжы 
на лукавінах рэк. Таму ёсць даволі прыемныя 
месцы, якія падахвочваюць сысці на бераг 
у адносна камфортных умовах, напрыклад, на 121 
кіламетры.

 Досить довгий етап каякінгового 
маршруту по річці Буг, призначений в основному 
для стійких каякерів  Його довжина понад 36 км. .
Щоб переплисти його, вирушайте на маршрут 
досить рано. Можливий затор з дуже незручним 
виходом на висоті Колемчиць. Ділянка 
різноманітна, дика і красива, рідко обирається 
каякерами. По дорозі ми пройдемо повз село 
Уханька, до околиць якого ми можемо доплисти, 
повернувши ліворуч у велику бухту - стариця. 
До самого села, однак, треба дійти чималий 
шматок. Тут ви можете побачити Курган Костюшко, 
але краще під'їхати до нього перед плаванням, 
з огляду на велику відстань. Ті, хто пливуть 
з початку маршруту за Уханкою, можуть протерти 
очі від подиву. Саме тут ми вперше спостерігаємо 
піщані пляжі на вигинах річки. Тому є досить 
приємні місця, які спонукають вас вийти на берег у 
відносно комфортних умовах, наприклад, на 121 
кілометрі.

SZLAK KAJAKOWY   /  KAYAKING TRAIL

DUBIENKA (Starosiele) – DOROHUSK
Położenie / położenie / położenie / położenie:     PL, woj. lubelskie
Długość odcinka / długość odcinka/ długość odcinka/ długość odcinka:   36,5 km
AMW, AMW, AMW, AMW:       Uchańka
Średni czas spływu / czas spływu / czas spływu / czas spływu:    8 h
Poziom trudności / poziom trudności / poziom trudności /  poziom trudności:  ZWA 
Uciążliwość, uciążiwość / uciążliwość / uciążliwość:     U1 (U3)
Malowniczość / malowniczość / malowniczość / malowniczość:    *** SG Skryhiczyn:      931 - 966 

tel. +48 82 566 74 00,   e-mail: skryhiczyn@strazgraniczna.pl

DOROHUSK – XVIII wieczna drewniana figura przydrożna św. Jana 
Nepomucena
DOROHUSK - Zespół pałacowo-parkowy Suchodolskich z połowy XVIII w. 
DOROHUSK - murowany kościół Jana Nepomucena z początku XX w.
HUSYNNE - Zalew Husynne - Otoczony groblami zbiornik retencyjny, 
o powierzchni 120 ha i głębokości do 3 m. Jest zasilany wodami rzeki Udal. 
Na wschodnim brzegu znajduje się kąpielisko. W wodach zbiornika 
występują: lin, szczupak, karaś, karp, leszcz, płoć i okoń. Nad zalewem 
gniazdują rzadkie gatunki ptaków: rybitwa białoskrzydła i białowąsa. 
Zbiornik posiada status użytku ekologicznego.

DOROHUSK – 18th-c. roadside figure of St John of Nepomuk
DOROHUSK – park and palace complex of the Suchodolski family 
(mid-18th c.)
DOROHUSK – brick-built Church of St John of Nepomuk (early 20th c.)
HUSYNNE – Husynne Lake – storage reservoir surrounded with dykes; 
surface area: 120 ha, depth: up to 3 m. Supplied by the waters of the Udal 
River. Bathing beach on the eastern bank. The waters are home to: tench, 
pike, crucian, carp, bream, roach and perch. Rare bird species nest 
by the lake: white-winged tern and whiskered tern. The lake has the status 
of ecological site.

DOROHUSK (ДАРАГУСК) - драўляная прыдарожная фігура св. Іяана 
Непамуцкага XVIII ст.
DOROHUSK (ДАРАГУСК) - палацава-паркавы ансамбль Сухадольскіх 
сяр. XVIII ст.
DOROHUSK (ДАРАГУСК) - цагляная царква Іяана Непамуцкага 
пачатку ХХ ст.
HUSYNNE (ГУСЫННЫ) - Zalew Husynne (Гусынская лагуна) - 
вадасховішча, аточанае дамбамі, пляцам 120 га і глыбінёй 3 м. 
Сілкуецца водамі ракі Удаль. На ўсходнім беразе ёсць купальны пляж. 
У акваторыі вадаёма вядуцца лін, шчупак, карась, сазан, лешч, плотка, 
акунь. У лагуны гняздуюцца рэдкія выгляды птушак: белакрылая 
крачка і белахвостая крачка. Вадасховішча мае статус экалагічнага 
выкарыстання.

DOROHUSK (ДОРОГУСЬК) - Дерев'яна Придорожня статуя XVIII 
століття св. Яна Непомуцена
DOROHUSK (ДОРОГУСЬК) - Палацово-парковий ансамбль 
Суходільських середини XVIII ст. 
DOROHUSK (ДОРОГУСЬК) - мурована церква Яна Непомуцена 
початку XX ст.
HUSYNNE (ГУСИННЕ) - Затока Гусинне - Оточене дамбами 
водосховище, площею 120 га і глибиною до 3 м. яке живиться водами 
річки Удаль. На східному березі знаходиться місце для купання. 
У водоймах водосховища зустрічаються лин, щука, карась, короп, лящ, 
плотва і окунь. Над затокою гніздяться рідкісні види птахів: білокрилий 
і білощокий крячок. Водосховище має статус екологічної зони.

HOTEL GKS GRANICA 
Szkolna 6, 22-175 Dorohusk, +48 506 056 201, +48 608 671 827, 
www.granicadorohusk.pl/hotel, e-mail: gksdorohusk@gmail.com

RANCZO Piotr Wasilewicz 
Okopy-Kolonia 32, 22-175 Dorohusk, +48 82 566 16 84, 
+48 509 610 471, e-mail: dorohuskvwtransporter@interia.pl 

ZAJAZD U MARKA 
Marek Masełko, Dobryłówka 9, 22-175 Dorohusk, +48 82 566 55 41
www.zajazd-umarka.pl, e-mail: zajazdumarka@gmail.com

NADBUŻAŃSKA PRZYSTAŃ 
Kamil Szymański, Młyńska 33, 22-175 Świerże, +48 502 167 609 

NADBUŻAŃSKI RAJ 
Stanisław Maksymiuk, Okopy 156, 22-175 Dorohusk, 506 154 163
www.nadbuzanskiraj.eu, wilgocha@interia.pl

NOCLEGI DOROHUSK – Dorota Oleszczuk, 
ul. Niepodległości 38, 22-175 Dorohusk, +48 731 898 359

OPEN BUG Henryk Józiuk, 
Jana Pawła II 74A, 22-175 Świerże, +48 504 061 040, 
www.splywybugiem.szu.pl, e-mail: joziuk44@vp.pl

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

€

 
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

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   

PRZEBIEG SZLAKU  /  TRAIL ROUTE  /  ДЗЕЯННЕ СЦЕЖКІ  /  ПРОБІГ МАРШРУТУ
36,5 km

Warszawa

Lublin

Brześć
Брэст 

Białystok

Lwów
Львів 

Rzeszów


