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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.
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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

DOROHUSK - ŚWIERŻE

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



ŚWIERŻE - Kościół Rzymskokatolicki Św. Piotra i Pawła wzniesiony 
na początku XX wieku
ŚWIERŻE - pozostałości zespołu dworsko-parkowego w Świerżach
OKOPY – Starorzecze Bugu o długości 2 km, bużyska o nazwach 
Jezioro Marcinek, Szerokie i Wielgocha 

Hotel GKS GRANICA 
Dorohusk, ul. Szkolna 6, 22-175 Dorohusk, +48 506 056 201, 
+48 608 671 827, www.granicadorohusk.pl/hotel
RANCZO Piotr Wasilewicz, 
Okopy-Kolonia 32, 22-175 Dorohusk, +48 82 566 16 84, 
+48 509 610 471, dorohuskvwtransporter@interia.pl 
ZAJAZD U MARKA Marek Masełko, 
Dobryłówka 9, 22-175 Dorohusk, +48 82 566 55 41, 
www.zajazd-umarka.pl
NADBUŻAŃSKA PRZYSTAŃ 
Kamil Szymański, Młyńska 33, 22-175 Świerże, +48 502 167 609
NADBUŻAŃSKI RAJ 
Stanisław Maksymiuk, Okopy 156, 22-175 Dorohusk, 
+48 506 154 163, www.nadbuzanskiraj.eu
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, 
www.splywybugiem.szu.pl/,  joziuk44@vp.pl,  +48 504 061 040

SZLAK KAJAKOWY   /  KAYAKING TRAIL

DOROHUSK – ŚWIERŻE 
Położenie / położenie / położenie / położenie:     PL, woj. lubelskie
Długość odcinka / długość odcinka/ długość odcinka/ długość odcinka:   15,7 km
AMW, AMW, AMW, AMW:       Okopy 
Średni czas spływu / czas spływu / czas spływu / czas spływu:    4 h
Poziom trudności / poziom trudności / poziom trudności /  poziom trudności:  ZWB
Uciążliwość, uciążiwość / uciążliwość / uciążliwość:     U2

Malowniczość / malowniczość / malowniczość / malowniczość:    **
SG Dorohusk:                   966 - 1012
tel. +48 84 566 62 00, mail: dorohusk@strazgraniczna.pl

15,7 km

 To wyjątkowy odcinek naszego spływu ze 
względu na jedyne na całej długości Bugu miejsce, które 
może być dla nas niebezpieczne i przy jego spływaniu 
musimy zachować szczególną ostrożność. To przepływ 
pod mostem kolejowym w Dorohusku, który rozpoznamy 
bez najmniejszego problemu po widocznej z daleka 
wielkiej blokowej rzeźbie znajdującej się przy moście 
po stronie ukraińskiej. Rzeka odbija tu nieco w lewą 
stronę, a nurt ciągnie nas w prawo. 
Pod mostem wystają elementy starego mostu w postaci 
betonowych bloków i stalowych konstrukcji. Przy niskim 
stanie wody mogą skutecznie zagradzać drogę. 
Przebywanie pod mostami w odległości 300 metrów 
przed i za mostem jest zabronione. W praktyce wyklucza 
to przenoszenie kajaków brzegiem. Przy każdym stanie 
wody możemy przepłynąć jęzorem wodnym z prawej 
strony, ale może być to nieco ryzykowne z dwóch 
powodów. Po pierwsze możemy być oskarżeni 
o nielegalne przekroczenie granicy, bo miejsce to jest 
niemal przy samym prawym brzegu rzeki, choć środek 
głównego nurtu jest właśnie tutaj, po drugie zaś woda 
mocno przyspiesza tworząc silną cofkę i trzeba bardzo 
uważać, aby nie wywrócić kajaka. 
Jeśli wybieramy drogę bliżej lewego brzegu próbujemy 
powoli przedostać się między wystającymi elementami 
tak, aby nie doprowadzić do zatrzymania kajaka 
na przeszkodzie prostopadle do nurtu rzeki. 
Jeśli wybieramy spływ jęzorem wodnym przy prawym 
brzegu to skoncentrujmy się, mocno trzymajmy wiosło 
gotowe do użycia, ale starajmy się nie robić 
niepotrzebnych, gwałtownych ruchów. 
Ze względu na tą przeszkodę wyjątkowo na ten odcinek 
nie zabierajmy ze sobą małych dzieci. Po drodze 
możemy liczyć na znalezienie kilku całkiem ładnych 
miejsc biwakowych.

 An exceptional section of the trail, because 
there is the only place along the whole Bug that can be 
dangerous – we have to stay exceptionally sharp while 
we pass through. It is a spot under the railway bridge 
in Dorohusk, which we will recognise without any trouble 
by a huge block sculpture located by the bridge on the 
Ukrainian side, visible from afar. The river turns slightly 
left here while the current pulls us right. 
Under the bridge there protrude elements of an older 
one: concrete blocks and steel constructions, 
which block the way when the level of water is low. 
It is prohibited to stay within 300 metres from the bridge, 
which precludes the possibility to carry the kayak along 
the bank. Irrespective of the level of water, we can go 
along a water tongue on the right, yet it can be risky 
for two reasons. Firstly, we may be accused of illegally 
crossing the border, because it is located right next 
to the right bank of the river, despite the fact that it is 
where the centre of the main current lies. Secondly, 
the water accelerates considerably, creating a strong 
backwater, so we have to be very careful not to overturn 
the kayak.
If we choose to go closer to the left bank, we should try 
to meander slowly between the protruding elements 
not to halt the kayak on an obstacle, perpendicularly 
to the current. If we choose to go along the water tongue 
near the right bank, we should concentrate and hold the 
paddle fast, ready to use, and we should try not to make 
unnecessary, violent moves. 
By way of exception, due to this obstacle, we should not 
take small children with us to this section. On the way, 
we can count on finding a few relatively pretty campsites.

 Гэта ўнікальны ўчастак нашага паходу 
на байдарках праз адзінае месца на ўсёй даўжыні 
Бага, якое можа быць небяспечным для нас, і мы 
павінны праяўляць асаблівую асцярожнасць пры 
плаванні па ім. Гэта плынь пад чыгуначным мостам у 
Дарагуску, якую мы без праблем пазнаем па бачнай 
здалёк вялікай блокавай скульптуры, размешчанай 
ля моста з украінскага боку. Рака выгінаецца налева, 
а плынь цягне нас направа. Пад мостам выступаюць 
элементы старога моста ў выглядзе бетонных блокаў 
і металаканструкцый. Калі ўзровень вады нізкі, яны 
могуць эфектыўна перакрыць дарогу. Забаронена 
знаходзіцца пад мастамі ў 300 метрах перад мостам 
і за ім. На практыцы гэта выключае пераноску 
байдарак берагам . 
На кожным узроўні вады мы можам плаваць на 
вадзяным языку справа, але гэта можа быць трохі 
рызыкоўна па дзвюх прычынах. Першае, нас могуць 
абвінаваціць у няпраўным пераходзе межы, таму што 
гэта месца знаходзіцца амаль на правым беразе ракі, 
хаця цэнтр асноўнай плыні непасрэдна тут, а другое, 
вада моцна паскараецца, ствараючы моцную затоку, 
і вам патрэбна быць вельмі асцярожнымі, каб не 
перакуліць байдарку.
Калі мы выберам дарогу бліжэй да левага берага, 
мы імкнемся павольна прайсці праз элементы, 
што выступаюць, каб не спыніць байдаркі на 
перашкодзе перпендыкулярнай плыні ракі. Калі вы 
выбераце сплаў па воднаму языку на правым беразе, 
давайце сканцэнтруемся, трымаем вясло шчыльна 
гатовым да працы, але паспрабуем не рабіць 
непатрэбных рэзкіх рухаў.
З-за гэтай перашкоды не варта браць з сабой 
маленькіх дзяцей, асабліва для гэтага эпізоду. 
Па дарозе мы можам разлічваць на тое, каб знайсці 
некалькі прыгожых кемпінгаў.

 Це унікальна ділянка нашого сплаву через 
єдине на всю довжину Бугу місце, яке може бути 
небезпечним для нас, і при сплаві ним ми повинні 
проявляти граничну обережність. Це сплав під 
залізничним мостом в Дорогуську, який ми упізнаємо 
без найменших проблем по видимій здалеку великій 
блоковій скульптурі, розташованій біля моста на 
українській стороні. Річка тут трохи відхиляється 
вліво, а течія тягне нас вправо. 
Під мостом стирчать елементи старого моста 
у вигляді бетонних блоків і сталевих конструкцій. 
При низькому рівні води вони можуть ефективно 
загороджувати дорогу. Перебування під мостами 
в 300 метрах від моста і за ним заборонено. 
На практиці це виключає перенесення каяків 
берегом. При будь-якому рівні води ми можемо 
проплисти водним язиком правою стороною, але це 
може бути трохи ризиковано з двох причин. 
По-перше, ми можемо бути звинувачені 
в незаконному перетині кордону, тому що це місце 
знаходиться майже на самому березі річки, хоча 
середина головної течіїї знаходиться саме тут, і, по-
друге вода сильно прискорюється створюючи 
сильний реверс і слід бути дуже обережним, щоб не 
перекинути каяк. 
Якщо ми вибираємо шлях ближче до лівого берега, 
ми намагаємося повільно пробиратися між 
виступаючими елементами таким чином, щоб не 
привести до зупинки каяка на перешкоді 
перпендикулярно течії річки. Якщо ми виберемо 
сплав водним язиком біля правого берега, то слід  
зосередитися, міцно тримати готове до використання 
весло, але постаратися не робити зайвих різких рухів. 
Через цю перешкоду, особливо на цю ділянку, не слід 
брати з собою маленьких дітей. По дорозі ми можемо 
розраховувати знайти кілька досить хороших місць 
для кемпінгу.

ŚWIERŻE – Roman Catholic Church of Sts Peter and Paul, erected 
at the beginning of the 20th c.
ŚWIERŻE – remains of a manor and park complex in Świerże
OKOPY – 2-km-long Bug oxbow, oxbow lakes called Lake Marcinek, 
Szerokie and Wielgocha

ŚWIERŻE (СВЕРЖЭ) - Рымска-каталіцкая царква Св. Пятра 
і Паўла збудавана напачатку 20 стагоддзя.
ŚWIERŻE (СВЕРЖЭ)  - рэшткі сядзібна-паркавага комплексу 
ў Свержах
OKOPY (АКОПЫ) – Старыца Бугу працягласцю 2 км,  старыцы 
называюцца:  Возера Марцінэк, Шэроке і Вельгоха.

ŚWIERŻE (СЬВЕРЖЕ) - Римсько-Католицький костел св. Петра 
і Павла зведений на початку XX ст.
ŚWIERŻE (СЬВЕРЖЕ)  - залишки садибно-паркового ансамблю 
в Сьвержах
OKOPY (ОКОПИ) – Стариця Бугу довжиною 2 км, бужиська 
з назвами Озеро Марцінек, Широке і Вельгоха

 
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 

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

ATRAKCJE TURYSTYCZNE  /  TOURIST ATTRACTIONS

АТРАКЦЫІ  /  ТУРИСТИЧНІ АТРАКЦІЇ
 

PRZEBIEG SZLAKU  /  TRAIL ROUTE  /  ДЗЕЯННЕ СЦЕЖКІ  /  ПРОБІГ МАРШРУТУ

Warszawa

Lublin

Brześć
Брэст 

Białystok

Lwów
Львів 

Rzeszów

fot. Dolina Bugu - Okopy /  /  / Bug Valley – Okopy Даліна ракі Буг - Акопы Долина Бугу - Окопи1  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


