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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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разглядаць як адлюстраванне пазіцыі Еўрапейскага Звязу, МА ці Супольнага тэхнічнага сакратарыята Праграмы прымежнай супрацы 
Польшча–Беларусь–Украіна 2014–2020.
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Legenda   Legend   Легенда   Легенда

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

ŚWIERŻE - WOLA UHRUSKA

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



HNISZÓW - ścieżka przyrodnicza MEANDRY BUGU
ŻALIN - wiatrak typu koźlak. Zbudowany w latach 30-tych XX wieku, 
we wnętrzu izba pamięci
Obszar Natura 2000 – Poleska Dolina Bugu - znajdują się tu rozległe 
łąki, łagodne, piaszczyste wzniesienia z murawami ciepłolubnymi. 
Obniżenia terenu porastają płaty łęgów i zarośli wierzbowo-
topolowych. Obszar ten zamieszkuje wiele gatunków owadów, płazów, 
drobnych ssaków i ptaków.

Pole namiotowe przy Centrum Kultury i Rekreacji w Rudce, 
Rudka-Kolonia 28a, 22-110 Ruda-Huta, +48 82 568 60 55, 
www.gok.ruda-huta.pl, gok@ruda-huta.pl

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

ŚWIERŻE WOLA UHRUSKA - 
Położenie / położenie / położenie / położenie:     PL, woj. lubelskie
Długość odcinka / długość odcinka/ długość odcinka/ długość odcinka:   26,0 km
AMW, AMW, AMW, AMW:       Siedliszcze 
Średni czas spływu / czas spływu / czas spływu / czas spływu:    6 h
Poziom trudności / poziom trudności / poziom trudności /  poziom trudności:  ZWA
Uciążliwość, uciążiwość / uciążliwość / uciążliwość:     U1

Malowniczość / malowniczość / malowniczość / malowniczość:    **
SG Dorohusk:                   966 - 1012
tel. +48 82 566 62 00, mail: dorohusk@strazgraniczna.pl

 Miejsce wodowania znajdziemy w północnej 
części miejscowości. Na tym odcinku będziemy mięli 
dość dużo jak na część graniczą Bugu miejsc 
sprzyjających opuszczeniu kajaka. Jeśli mamy do 
dyspozycji jakiś środek transportu oprócz kajaka to warto 
podjechać do Hniszowa, aby zobaczyć Dąb Bolko.
To pomnik przyrody, drzewo, którego obwód wynosi 
874 cm, rozpiętość korony - 34 m, a wysokość 25,2 m.
Legenda mówi, że pod tym drzewem odpoczywał, 
podczas wyprawy na Kijów sam Bolesław Chrobry, 
ówczesny książę, a później król Polski. Bolko rośnie 
w pofolwarcznym parku i jest jednym z największych 
dębów w Polsce.
Co ciekawe w miejscowości co roku w sierpniu 
obchodzone są imieniny dębu. BOLKOWANIE 
to tradycyjna dwudniowa impreza z dniem sportowym 
i rozrywkowym, na którą zjeżdżają się turyści z całej 
Polski.

 We will find the launching spot in the northern 

part of the village. In this section there will be relatively 

many places favourable to putting the kayak on the water 

for the borderline part of the Bug. If we have at our 

disposal any other means of transport, it is worth going 

to Hniszów, to see the Bolko Oak Tree. This nature 

monument has the circumference of 870 cm and the 

height of 29 m. Its history dates as far back as to 1370. 

The legend has it that Bolesław the Brave himself 

(back then a prince and future king of Poland) rested 

under that tree during his foray to Kiev. Bolko grows 

in a post-manor park and is one of the biggest oaks 

in Poland. The village annually celebrates its name day. 

BOLKOWANIE is a traditional two-day festival with 

a sports and an entertainment day, attended by tourists 

from all over Poland.

 Стартавая пляцоўка знаходзіцца 
ў паўночнай частцы горада. На гэтай пляцоўцы 
ў нас будзе даволі шмат месцаў, спрыяльных для 
выхаду з байдаркі, як і для ўчастка на мяжы Буга. 
Калі ў нашай дырэктыве ёсць якія-небудзь 
транспартныя сродкі, апроч байдаркі, варта 
адправіцца ў Гнішаў, каб убачыць Дуб Болка. 
Гэта помнік прыроды, дрэва з акружнасцю 870 см 
і вышынёй 29 м. Гісторыя дуба ўзыходзіць да 
1370 года. Легенда абвяшчае, што сам Баляслаў 
Адважны, князь таго часу, а потым і кароль Польшчы, 
адпачываў пад гэтым дрэвам падчас свайго паходу 
на Кіеў. Болко расце ў былым фермерскім парку 
і адзін з самых вялікіх дубоў у Польшчы. Цікава, 
што імяніны дуба ў гэтай мясцовасці адзначаюцца 
кожны год. “БАЛКАВАННЕ” - гэта традыцыйная 
двухдзённая імпрэза са спартовым і забаўляльным 
днём, на якую з'язджаюцца турысты з усёй Польшчы.

 Місце спуску на воду ми знайдемо 
в північній частині селища. На цій ділянці у нас буде 
досить багато? як для частини, що межує з Бугом 
місць, сприятливих для виходу з каяку. 
Якщо в нашому розпорядженні є якийсь вид 
транспорту, крім каяку, то варто під'їхати до Гнішува, 
щоб побачити Дуб Болько. Це пам'ятка природи, 
дерево з окружністю 870 см і висотою 29 м. Історія 
дуба сягає 1370 р. Легенда свідчить, що під цим 
деревом відпочивав під час походу на Київ сам 
Болеслав Хоробрий, тодішній князь, а пізніше король 
Польщі. Болько росте в парку після ферми і є одним 
з найбільших дубів у Польщі. Цікаво, що в селі 
щороку святкують іменини дуба. БОЛЬКОВАННЯ - 
це традиційний дводенний захід зі спортивним 
і розважальним днем, на який з'їжджаються туристи 
з усієї Польщі.

HNISZÓW – nature-oriented didactic path “MEANDERS OF THE BUG”
ŻALIN – post mill built in the 1930s with a hall of memory inside
Natura 2000 area – Polesie Bug River Valley – here we can find vast 
meadows, rolling hills, sandy prominences with thermophilic swarth. 
Land depressions are overgrown with patches of water meadows, and 
willow and poplar thickets. Home to many insect, amphibian, small 
mammal and bird  species.

HNISZÓW (ГНІШУЎ) - прыродная сцежка МЕАНДРА БУГУ
ŻALIN (ЖАЛІН) - вятрак тыпу “koźlak” . Пабудаваны ў 1930-х гадах, 
усярэдзіне знаходзіцца мемарыяльны пакой.
Obszar Natura 2000 – Poleska Dolina Bugu  (Тэрыторыя 
Прырода 2000 - Палеская даліна ракі Буг) - шырокія сенажаці, 
пакатыя пясчаныя ўзгоркі з цеплалюбнымі сенажацямі. Западзіны 
пакрыты поймавымі лясамі і зараснікамі вярбы-таполі. У гэтым 
раёне жыве мноства відаў вусякоў, земнаводных, дробных 
сысуноў і птушак.

HNISZÓW (ГНІШУВ ) - шлях природи МЕАНДРИ БУГУ
ŻALIN (ЖАЛІ) - стовповий вітряк. Побудований в 30-х роках XX ст., 
в інтер'єрі меморіальна ізба.
Obszar Natura 2000 – Poleska Dolina Bugu (Зона Натура 2000 – 
Поліська Долина Бугу) - тут розташовані розлогі луки, піщані 
пагорби з теплолюбними травами. Западини вкриті прибережними 
лісами та вербово-тополиними заростями. У цій зоні мешкають 
багато видів комах, земноводних, дрібних ссавців і птахів.

SG Wola Uhruska:            1012 - 1041
tel. +48 82 591 72 00, mail: wolauhruska@strazgraniczna.pl

 
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 

26,0 km

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. Ważka - świtezianka błyszcząca /     Dragonfly – banded demoiselle
 . /   Страказа - бліскучая мошка Бабка - красуня блискуча 

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   


