
w fotografii
Der LanDkreis tomaszowski in Der PhotograPhie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Zadanie pn. Wydanie albumu promocyjnego „Powiat Tomaszowski” mające na celu zachowanie i promocje dziedzictwa lokalnego poprzez promowanie 
obszaru LGD w formie wydania albumu promocyjnego ,,Powiat Tomaszowski”, opracowane przez Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego, 
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

„Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”





StowarzySzenie Samorządów Powiatu tomaSzowSkiego
ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. +48 84 664 12 53, fax +48 84 664 41 11

w fotografii

Der LanDkreis Tomaszowski in Der PhoTograPhie
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kościół pw. św. Stanisława Biskupa w Jarczowie | Kirche des hl. Stanislaus von Krakau in jarczów

Śródleśna mogiła w Leliszce 
Waldgrab in Leliszka

kapliczka domkowa w wierszczycy 
Kapelle in Wierszczyca
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widok na kościół pw. św. anny w gródku | Blick auf die kirche der hl. anna in gródek 
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dzwonnica i kościół w Chodywańcach | Glockenturm und Kirche in Hodywańce

dworek w korhyniach | Holzherrenhof in Korhynie
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użytek ekologiczny w korhyniach | Ökonutzfläche in Korhynie

Jaszczurka zwinka | Zauneidechse

Szafirek miękkolistny
Schopfige Traubenhyazinthe

Skowronek | Feldlerche

użytek ekoLoGicZNy w korHyNiacH
ÖkonutzFLÄCHe in korHynie
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dziki w rezerwacie „Las Lipowy” | Wildschweine im Reservat ‚Lindenwald‘

Podkolan biały
Zweiblättrige Waldhyazinthe

Lilia złotogłów | Türkenbund-Lilie

„LaS LiPowy” 
w „urocZySku Bukowiec” 

LindenwaLd in BukowieC
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Zalew Leliszka
Teich in Leliszka
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Farma wiatrowa w gródku
Windfarm in Gródek
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gmina krynice – położona malowniczo między 
roztoczem Środkowym a grzędą Sokalską, za-
chwyca wyżynnym krajobrazem ze wzgórzami, 
urozmaiconym obniżeniem szerokiej doliny 
rzeki kryniczanki z malowniczym zalewem.

warto przyjechać w te okolice, by odkryć nie-
zwykłe widoki i piękno drewnianych świątyń, 
ukryte w modrzewiowym kościółku w kryni-
cach. Podążyć szlakiem partyzanckim i odwie-
dzić dzierążnię, a w niej odrestaurowany kom-
pleks parkowo-dworski. aktywnie odpocząć 
nad zalewem w krynicach, łowiąc ryby i pły-
wając kajakiem lub rowerem wodnym, udać się 
na spacer wzdłuż brzegów zalewu, skorzystać 
z infrastruktury towarzyszącej (altana, miej-
sce na ognisko, grill). wybrać się na wycieczkę 
szlakami rowerowymi, ciągnącymi się po dro-
gach gminnych, by poznać nowe smaki i lokal-
ne produkty – olej rzepakowy tłoczony trady-
cyjnie, pączki kapuściane, miody i krynicką 
oranżadę. wziąć udział w cyklicznych impre-
zach kulturalnych, m.in. gminnym święcie 
sportu, sobótce wędkarskiej, zawodach pożar-
niczo-sportowych i gminnym święcie plonów, 
obejrzeć wystawę rzeźb, malarstwa plenerowe-
go i krajobraz z punktów widokowych. 

zapraszamy!

odkryj roztoczańskie

KRyNice
Entdecken Sie Krynice auf Roztocze
Die Gemeinde Krynice, malerisch zwischen den 
Landstrichen Mittel-Roztocze und Grzęda Sokals-
ka gelegen, bezaubert mit ihrer hügeligen Hoch-
landschaft, mit der breiten Talsenkung des Flus-
ses Kryniczanka und mit einem schönen See. 

Es lohnt sich, hierher zu kommen, um unge-
wöhnliche Aussichten zu genießen und die Schön-
heit der alten Holzkirchen verborgen in der Lär-
chenholzkirche in Krynice zu entdecken. Man kann 
den historischen Partisanenwanderweg entlang 
wandern und dabei Dzierążnia besuchen, wo sich 
eine neu sanierte Hof-Park-Anlage befindet. Aktiv 
erholt man sich am See in Krynice, man kann an-
geln, Kajak oder Tretboot fahren, den See entlang 
wandern oder einfach am See grillen. Man kann 
auch Radtouren machen und dabei lokale Produk-
te kennen lernen und probieren, wie z.B. frisch ge-
presstes Rapsöl, Pfannkuchen mit Sauerkraut, Ho-
nig und Limonade aus Krynice. Man kann auch an 
verschiedenen Veranstaltungen teilnehmen, wie 
z.B. an einem Gemeindesportfest, Mittsommer-
fest, Feuerwehrsportfest und dem Gemeinde - Ern-
tedankfest. Man kann sich auch die Ausstellung 
der Skulpturen und Freilichtgemälden, aber auch 
die Landschaft von Aussichtspunkten ansehen.

Wir laden ein!

Janusz Bałabuch

Wójt Gminy Krynice
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Panorama gminy krynice | Panorama der Gemeinde Krynice

zabytkowy ołtarz w kościele w krynicach
Altar in der Kirche von Krynice

obraz matki Bożej | Mariengemälde
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kościół pw. św. Stanisława Biskupa w krynicach
Kirche des hl. Stanislaus von Krakau in Krynice
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Park podworski w krynicach | Parkanlage am ehemaligen Herrenhof in Krynice

Przydrożny krzyż w krynicach
Flurkreuz in Krynice

kaplica grobowa Lipczyńskich w krynicach
Grabkapelle der Familie Lipczyński in Krynice
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zalew w krynicach | Teich in Krynice

Perkoz dwuczuby | Haubentaucher Szczupak | Hecht 
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mozaika pól w okolicach dzierążni | Felder bei Dzierążnia

Pomnik Żołnierzy BCh w zaborecznie
enkmal zur erinnerung an die Soldaten der 
polnischen Bauernbataillone in Zaboreczno

kościół pw. św. marii magdaleny w dzierążni
Kirche der hl. Maria Magdalena in Dzierążnia



39

kapliczka św. antoniego w Źwiartowie
kapelle des hl. antonius in Źwiartów
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Pałac w dzierążni | Palais in Dzierążnia

wnętrze pałacu | Das innere des Palastes
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Sarny – mieszkańcy krynickich pól | Bewohner der Felder von Krynice

zając szarak | Feldhase
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Panorama z okolic Polan
Umgebung von Polany
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gmina Lubycza królewska położona jest 
w obrębie malowniczych krajobrazów roz-
tocza wschodniego, kotliny Pobuża i grzędy 
Sokalskiej. to tutaj znajduje się jedno z naj-
większych przejść granicznych z ukrainą: 
Hrebenne – rawa ruska.

Liczne szlaki i ścieżki rowerowe na terenie 
gminy są doskonałym miejscem do aktyw-
nego odpoczynku. Co roku w Lubyczy orga-
nizowany jest międzynarodowy roztoczań-
ski rajd rowerowy, którego trasy prowadzą 
po Polsce i ukrainie. to tu znajduje się naj-
wyższe wzniesienie w województwie lubel-
skim – krągły goraj, wokół niego można na-
potkać ślady burzliwej historii tych terenów, 
czyli schrony bojowe linii mołotowa. Podczas 
wycieczki rowerowej warto podążyć szlaka-
mi niezwykłych zabytków sztuki sakralnej. 
atrakcją w skali światowej jest stanowisko 
geologiczne z fragmentami skrzemieniałych 
drzew w Siedliskach. warto odwiedzić tam 
muzeum wsi, w którym można obejrzeć ska-
mieliny liczące 20 milionów lat. gmina oferu-
je także cykliczne imprezy kulturalne, m.in. 
zawody pożarniczo-sportowe, dni Lubyczy, 
wianki czy gminne dożynki. 

zapraszamy!

Rowerem po

LUBycZy
Mit dem Fahrrad durch Lubycza
Die Gemeinde Lubycza Królewska liegt an der 
Grenze zwischen Ost-Roztocze, Kotlina Podbuża 
und Grzęda Sokalska, woraus die große Vielfalt 
der Landschaft und der Natur resultiert. Hier befin-
det sich der größte Grenzübergang mit der Ukrai-
ne: Hrebenne – Rawa Ruska. Viele Wanderwege 
und Fahrradwege auf dem Gemeindegebiet er-
möglichen eine aktive Erholung. Jedes Jahr wird 
in Lubycza Królewska die Internationale Fahrrad-
tour von Roztocze organisiert, deren Routen bis 
hin in die Ukraine führen. Hier befindet sich der 
größte Berg in der Woiwodschaft Lublin – Krągły 
Goraj. Ringsherum kann man die Spuren der stür-
mischen Geschichte dieser Region sehen, d. h. die 
Bunker der Molotow-Linie aus dem II. Weltkrieg. 
Während der Radtour lohnt es sich, außergewöhn-
liche sakrale Architekturdenkmäler zu besuchen. 
Zur Attraktion vom Weltrang gehört fossiler Wald 
in Siedliska, im Dorfmuseum kann man kleine und 
ganz große Exemplare von versteinerten Bäumen 
in verschiedener Form im Alter von 20 Millionen 
Jahren sehen. 

Die Gemeinde bietet auch jedes Jahr Kultur-
veranstaltungen an, wie z.B. Feuerwehrsportfest, 
Tage der Gemeinde oder das Erntedankfest.

Wir laden herzlich ein!

tomasz Leszczyński

Burmistrz   
Lubyczy Królewskiej
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Panorama gminy Lubycza królewska (fot. um) | Panorama der Gemeinde Lubycza Królewska

kościół pw. mB różańcowej w Lubyczy królewskiej i obraz mB różańcowej
Kirche unserer Lieben Frau von Rosenkranz in Lubycza królewska 
und das Gemälde unserer Lieben Frau von Rosenkranz
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Cerkiew pw. św. mikołaja w Hrebennem
Unierte Kirche des hl. Nikolaus in Hrebenne
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muzeum Skamieniałych Drzew w Siedliskach
Fossilienmuseum in Siedliska
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widok na dawną cerkiew w Żurawcach | Blick auf die ehemalige unierte Kirche in żurawce 

ruiny cerkwi w kniaziach
Ruinen der unierten Kirche in Kniazie

Polny krzyż w Żurawcach
Flurkreuz in żurawce
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Bocian czarny w Potokach | Schwarzstorch in Potoki

Bunkier linii mołotowa w dębach | Bunker der Molotow-Linie in Dęby
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urokliwe wierzby w Lubyczy królewskiej | Zauberhafte Weiden bei Lubycza Królewska

Łan czosnku niedźwiedziego w lubyckich lasach | Bärlauchfeld
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międzynarodowy roztoczański rajd rowerowy (fot. um) | internationale Fahrradtour von Roztocze

Powiatowe zawody Strażackie w Lubyczy królewskiej | Kreisfeuerwehrsportfest in Lubycza królewska
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Powiatowe zawody Strażackie w Lubyczy królewskiej | Kreisfeuerwehrsportfest in Lubycza królewska

zespół Pogranicze (fot. um) | Volksgruppe ‘Pogranicze‘

Budynek zespołu Szkół w Lubyczy królewskiej | Schulzentrum in Lubycza Królewska
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Pomnikowy dąb w Siedliskach | denkmaleiche in Siedliska
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gmina Łaszczów położona jest we wschod-
niej części powiatu tomaszowskiego, w cen-
tralnej części grzędy Sokalskiej. na jej terenie 
stykają się dwie krainy geograficzne: rozto-
cze i wyżyna Lubelska. Powierzchnia gmi-
ny wynosi 128 km kw. gmina składa się z 28 
miejscowości i zamieszkuje ją 6,3 tys. osób 
(2,2 tys. to mieszkańcy miasta Łaszczów).

teren, urozmaicony doliną Huczwy, poro-
śnięty reliktową roślinnością i pomnikowymi 
drzewami, jest miejscem ciekawym turystycz-
nie. występują tu rzadkie gatunki ptaków i ro-
ślin. do wędrówek zachęcają nieskażone powie-
trze, krajobraz i pomniki przyrody: „Las Lipowy” 
w uroczysku „Bukowiec”, Skarpa dobużańska, 
Stawy Łaszczowskie (użytek ekologiczny) i cie-
kawa architektura – pałac, dwory i kościoły.
•	zespół kościoła pw. św. św. apostołów Pio-

tra i Pawła w Łaszczowie, wybudowany 
w latach 1749-1751, do 1773 roku administro-
wany był przez jezuitów. w kościele znajdu-
ją się relikwie błogosławionego Stanisława 
kostki Starowieyskiego.

•	zespół pałacowy z parkiem krajobrazowym 
– dawny klasztor jezuitów pochodzi z 1828 
roku, na wielką rezydencję przebudowany 
w 1920 roku. został zniszczony w 1945 roku.

gmina

łASZcZÓW
Gemeinde Łaszczów

Die Gemeinde Łaszczów liegt im östlichen Teil 
des Landkreises Tomaszowski, im Zentrum des 
Landstriches Grzęda Sokalska. Hier treffen sich 
auch zwei große geografische Regionen: Rozto-
cze und Lubliner Hochebene. Die Fläche der Ge-
meinde beträgt 128 km2, die Gemeinde besteht 
aus 26 Ortschaften, die Zahl der Einwohner be-
trägt 6,3 Tsd. (davon 2,2 Tsd. sind Einwohner der 
Stadt Łaszczów).

Die Attraktivität der Gemeinde beruht auf der 
abwechslungsreichen Landschaft mit dem Fluss 
Huczwa und seinem mit Reliktpflanzen und Na-
turdenkmal-Bäumen bewachsenen Tal. Es tre-
ten hier seltene Pflanzen- und Vogelarten auf. 
Zu Wanderungen locken frische Luft, die Land-
schaft, Naturdenkmäler, das Flora-Naturreser-
vat Skarpa Dobużańska und die Ökonutzfläche 
Stawy Łaszczowskie.

Sehenswert sind auch die Architekturdenkmä-
ler: die Kirche der hl. Aposteln Petrus und Paulus 
in Łaszczów, gebaut in den Jahren 1749-1751, bis 
zum Jahre 1773 unter den Jesuiten. In der Kirche 
gibt es Reliquien des selig gesprochenen Stanisław 
Kostka Starowieyski. Hier besucht man auch das 
Schloss (das ehemalige Jesuitenkolleg, nach der 
Auflösung des Jesuitenordens wurde es zur Resi-

Cezary girgiel

Burmistrz łaszczowa
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•	Synagoga – to pozostałość po zamku znisz-
czonym w 1702 roku przez wojska szwedz-
kie, w 1782 roku odkupionym od właściciela 
miasta przez gminę żydowską.

•	zespół kościoła pw. nmP i św. Stanisława 
w nabrożu (sanktuarium) – w 1411 roku dzie-
dzic nabroża Jan Sumik z żoną agnieszką 
ufundował kościół, który następnie spłonął. 
kolejne świątynie również uległy zniszczeniu, 
fundatorem jednej z nich był Samuel Łaszcz, 
strażnik koronny. obecny kościół został od-
nowiony w 1951 roku po częściowym spaleniu 
w 1944 roku. największym skarbem parafii 
jest wizerunek matki Bożej Szkaplerznej.

•	zespół dworski w nadolcach i dobużku oraz 
kamienne kolumny i przydrożne figury.

Ciekawe warunki przyrodnicze, bogata hi-
storia i dziedzictwo kulturowe, a także rozbu-
dowana infrastruktura społeczno-gospodar-
cza – to wszystko tworzy gminę Łaszczów. 
nie można nie zachwycić się naszą okolicą.

zapraszamy!

denz der Familie Szeptyccy umgebaut) ) mit einem 
Landschaftsschutzpark aus dem XIX. Jh., zerstört 
im Jahre 1945, und zwei Herrenhauskomplexe in 
Nadolce und Dobużek. Es lohnt sich die Marien-
pilgerstätte in Nabróż zu besuchen, die schon im 
Jahre 1411 gestiftet wurde. Am wertvollsten ist in 
der Kirche das Gemälde  der Heiligen Mutter. Auf 
dem Gemeindegebiet gibt es auch viele Steinsäu-
len und Heiligenfiguren. Vom multinationalen Erbe 
von Łaszczów zeugen die Überreste der Synagoge, 
erbaut anstelle des im Jahre 1702 durch schwedi-
sche Truppen zerstörten Schlosses, gekauft von 
der jüdischen Gemeinde im Jahre 1782. Ein Denk-
mal im Zentrum von Łaszczów erinnert an die vie-
len Nationen, die die Gemeinde Łaszczów bewohnt 
haben. Darüber hinaus gibt es in der Gemeinde ei-
nen Spazierweg mit Informationstafeln über die 
wichtigsten historischen Ereignissen. 

Interessante Landschaften, eine reiche Ge-
schichte und multikulturelles Erbe , sowie eine 
gut entwickelte sozial-wirtschaftliche Infrastruk-
tur,  das alles bildet die Gemeinde Łaszczów. Man 
kommt nicht daran vorbei, sich für diese Gegend 
zu begeistern. Herzlich willkommen!

Łaszczów z lotu ptaka | łaszczów aus der Vogelperspektive
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widok na rynek w Łaszczowie | Markt in łaszczów

Stawy w nadolcach o świcie | Teiche in Nadolce am Frühmorgen
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dawna synagoga w Łaszczowie | ehemalige Synagoge in łaszczów

ruiny pałacu Szeptyckich w Łaszczowie | Ruinen des Palastes der Familie Szeptycki
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Zabytkowe kolumny | Steinsäulen Und Heiligenfiguren
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kościół pw. wniebowzięcia nmP w nabrożu  | Marienkirche in Nabroż

dawny dwór w dobużku | Das ehemalige Herrenhaus in Dobużek
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Skarpa dobużańska  | Skarpa Dobużańska

Łoś na skarpie  | elch in der Böschung
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Stawy w nadolcach | Teiche in Nadolce

dzikie gęsi na grobli w nadolcach | Graugänse am Damm in Nadolce 

Stawy łaSZcZowSkie



61Gniazdo remiza | Nest von Beutelmeisen
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Budynek dawnej karczmy w Łaszczowie | gebäude von dem ehemaligen wirtshaus in Łaszczów
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gmina rachanie położona jest we wschodniej 
części grzędy Sokalskiej i roztocza Środko-
wego. wyżynny krajobraz ożywiają wierz-
chowiny lessowe, wąwozy oraz doliny wożu-
czynki i rachanki. wśród kilku kompleksów 
leśnych wymienić należy obfitujące w grzyby 
i jagody lasy: Siemierski, Sojnica, werechań-
ski. godny uwagi jest pomnik przyrody – dąb 
„aleksander” w grodysławicach-kolonii.

gmina rachanie posiada szeroki wachlarz 
zabytków z różnych okresów historycznych.

każda miejscowość ma swoją historię i wie-
le do zaoferowania. w rachaniach zachowały 
się pozostałości zamku. Ładnie prezentuje się 
barokowy kościół. z tego okresu pochodzi rów-
nież świątynia w wożuczynie. warte obejrze-
nia są też pozostałości zamku i parku włoskie-
go. w grodysławicach można zobaczyć dawną 
cerkiew prawosławną. Lepiej zachowany ze-
spół w Pawłówce składa się z dworu, czwora-
ka i parku. warto też zajrzeć do Siemnic, gdzie 
zachowały się resztki dworu z parkiem, czy 
do Źwiartówka, w którym stoi zabytkowy młyn.

Przez najciekawsze miejsca gminy prowa-
dzi zielony „Szlak historyczny”, wytyczony 
z tomaszowa Lubelskiego do turkowic, przez 
rachanie, wożuczyn i Siemnice.

Piękne krajobrazy, świeże powietrze, cie-
kawa historia regionu i rozwinięta infra-
struktura drogowa są zachętą dla turystów 
do odwiedzenia gminy rachanie.

gmina

RAcHANie
Gemeinde Rachanie

Die Gemeinde Rachanie liegt auf dem Gebiet der 
Landstriche Grzęda Sokalska und Mittel-Roztocze. 
Das Bild der Hochlandschaft wird von weitläufi-
gen Lößhügeln, tiefen Schluchten und dem Tal 
des Flusses Wożuczynka mit seinen Zuflüssen 
belebt. Unter einigen pilz- und heidelbeerenrei-
chen Waldkomplexen befinden sich Las Siemier-
ski, Sojnica und Las Werechański. Erwähnenswert 
ist das Naturdenkmal – die Eiche „Aleksander“ in 
Grodysławice-Kolonia. Die Gemeinde Rachanie be-
sitzt viele Sehenswürdigkeiten aus allen Epochen. 
Jede Ortschaft hat ihre eigene Geschichte und 
viel zu bieten. In Rachanie sind die Überreste des 
Schlosses zu sehen, schön sieht die Barockkirche 
aus. Aus derselben Zeit kommt auch die Kirche in 
Wożuczyn. Auch sehenswert sind die Reste der Re-
sidenz und den Wehranlagen mit dem italienischen 
Park. In Grodysławice kann man eine ehemalige or-
thodoxe Kirche besuchen. Besser erhalten ist das 
Herrenhauskomplex in Pawłówka. Es lohnt sich, 
nach Siemnice oder nach Źwiartówek zu fahren, 
um sich die Reste des Herrenhauses oder die alte 
Mühle anzusehen. Die wichtigsten Sehenswürdig-
keiten erkundet man entlang des grünen histori-
schen Wanderweges abTomaszów Lubelski durch 
Turkowice, Rachanie bis nach Wożuczyn und 
Siemnice. Schöne Landschaften, frische Luft, inter-
essante Geschichte der Region und eine gut entwi-
ckelte Verkehrsinfrastruktur regen die Touristen an, 
der Gemeinde Rachanie einen Besuch abzustatten.

roman miedziak

Wójt Gminy Rachanie
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widok na rachanie | Blick auf Rachanie

widok na wożuczyn | Blick auf Wożuczyn



65

ruiny pałacu w wożuczynie  | Palastruinen in Wożuczyn

Słupy bramne dawnego pałacu w wożuczynie  | Tor-Säulen am ehemaligen Palast in Wożuczyn
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kościół pw. królowej Świata w grodysławicach | Marienkirche in Grodysławice

kościół pw. nawiedzenia nmP w wożuczynie | Kirche der Maria-Heimsuchung in Wożuczyn
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kościół pw. Przemienienia Pańskiego w rachaniach 
kirche der Verklärung des Herrn in rachanie
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ołtarz główny w kościele w rachaniach 
der Hauptaltar in der kirche in rachanie
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Postać św. Jana nepomucena w wożuczynie 
der hl. Johannes nepomuk in wożuczyn



kaplica pw. mB Łaskawej w werechaniach | Kapelle der gnädigen Mutter Gottes in Werechanie

Figura św. Jana nepomucena w Źwiartówku
Figure des hl. johannes Nepomuk in Źwiartówek

kapliczka św. Jana nepomucena w rachaniach
Kapelle des hl. johannes Nepomuk in Rachanie
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dawny dwór w rachaniach | Der ehemalige Herrenhof in Rachanie

widok na wożuczyn-Cukrownię | Blick auf Wożuczyn-cukrownia
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Schody prowadzące niegdyś do dworu
treppen in das ehemalige Herrenhaus
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gmina Susiec charakteryzuje się niezwykłą 
urodą krajobrazów. Jej powierzchnię w więk-
szości zajmują lasy. tu znajdują się słyn-
ne roztoczańskie szumy – małe wodospady 
na rzekach tanew, Jeleń, Potok Łosiniecki 
i Sopot tworzą niezapomniany widok i nastrój. 
różnorodny krajobraz pofałdowanych połaci 
lasów i pól, duża liczba szlaków turystycz-
nych stwarzają wiele możliwości aktywnego 
wypoczynku. w letnie dni na tanwi organizo-
wane są spływy kajakowe. na zalewie w maj-
danie Sopockim zmodernizowano kąpielisko. 
do pobytu zachęcają bogata infrastruktura 

SUSiec
kraina lasów, rzek i słońca

Susiec – Region der Wälder, Flüsse und der Sonne
Die Gemeinde Susiec zeichnet sich durch au-

ßergewöhnlich malerische Landschaften aus, die 
vorwiegend mit Wäldern bedeckt sind. Hier gibt 
es an den Flüssen Tanew, Jeleń, Potok Łosiniecki 
und Sopot die in der Region berühmten, melo-
disch rauschenden kleinen Wasserfälle. Eine viel-
fältige Landschaft mit Hügeln, malerischen Wie-
sen- und Feldstreifen, zahlreiche Wanderwege 
schaffen die Möglichkeit, sich aktiv zu erholen. Im 
Sommer werden am Fluss Tanew Kajakfahrten 
organisiert, ein Stausee in Majdan Sopocki bildet 
eine ausgezeichnete Badestelle. Zum Verbleib lo-

zbigniew naklicki

Wójt Gminy Susiec

Panorama Suśca | Panorame von Susiec
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turystyczna i przychylni ludzie. do najcie-
kawszych atrakcji należą rezerwaty: „nad 
tanwią”, „Czartowe Pole”, „nowiny”, okrężny 
„Szlak Szumów” i urokliwe kamieniołomy 
w nowinach. gmina może pochwalić się też 
wieżą widokową, zabytkowymi kościołami 
i muzeum Pożarnictwa w oseredku. w okresie 
zimowym okolice Suśca słyną z dużej ilości 
śniegu i organizowanych kuligów.

gmina Susiec to przepiękna i zielona kra-
ina, leżąca z dala od wielkomiejskiego zgieł-
ku. to miejsce spokojne, zaciszne, za każdym 
razem inne. Latem, kiedy jest gorąco, rzeki 
orzeźwiają, a jesienią lasy przyjmują kolo-
rową szatę; za każdym razem dostrzega się 
rzeczy, które wcześniej umknęły. tutaj, jak 
w krainie czarów, „aby utrzymać się w tym 
samym miejscu, nie trzeba biec”. zachęcamy 
do przyjazdu i obejrzenia na żywo krajobra-
zów prezentowanych na zdjęciach.

zapraszamy!

cken eine gut ausgebaute touristische Infrastruk-
tur und freundliche Menschen. Die mit Abstand 
interessantesten Attraktionen dieser Gegend 
sind die Naturreservate „Nad Tanwią”, „Czartowe 
Pole”, „Nowiny”, der Wanderweg „Szlak Szumów” 
und der zauberhafte Steinbruch in Nowiny. Die 
Gemeinde kann sich auch eines  Aussichtsturms, 
mehrerer alten Kirchen und eines Feuerwehrmu-
seums in Oseredek rühmen. In der Winterzeit 
gibt es in Susiec bekanntlich viel Schnee, so sind 
Schlittenfahrten sehr populär. Die Gemeinde Su-
siec ist eine wunderschöne, grüne Region, weit 
vom Städtelärm. Es ist eine Ruheoase und jedes 
Mal anders. Im heißen Sommer erfrischen die 
Flüsse, im Herbst bekommen die Wälder ein bun-
tes Gewand, jedes Mal bemerkt man Dinge, die 
früher entflohen sind. Es ist wie im Zauberland, 
„um sich in demselben Ort aufzuhalten, braucht 
man nicht zu rennen“. Wir laden ein, nach Susiec 
zu kommen und sich die schönen Landschaften 
auf den Fotos in Wirklichkeit anzusehen. 

Herzlich willkommen!

kościół pw. opieki św. Józefa w Łosińcu | Kirche des hl. josef in łosiniec



kościół pw. św. Jana nepomucena w Suścu | Kirche des hl. johannes Nepomuk in Susiec

krzyż w wólce Łosinieckiej 
Flurkreuz in Wólka łosiniecka

Figura Chrystusa Frasobliwego w Suścu
christus von der Rast in Susiec
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Wzgórze Wapielnia | Berg wapielnia

kamieniołomy w nowinach | Steinbruch in Nowiny
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Spływ kajakowy na tanwi w Hucie-Szumy
kanufahrten auf dem Fluss tanew in Huta-Szumy
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grzybienie białe w rezerwacie „nowiny” | Weiße Seerosen im Reservat Nowiny

„Szumy” na Tanwi | Wasserfälle am Fluss Tanew
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rosiczka pośrednia w rezerwacie „nowiny” | Mittlere Sonnentau im Reservat Nowiny
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Ścieżka rowerowa w Suścu (fot. ug) | Fahrradweg in Susiec

zalew w majdanie Sopockim | Stausee in Majdan Sopocki
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wieża widokowa w Suścu
Aufsichtsturm in Susiec kulig w Suścu | Schlitterfahrt in Susiec

grzybobranie w susieckich lasach | Pilzesammeln

muzeum Pożarnictwa w oseredku | Feuerwehrmuseum in Oseredek
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urokliwy pejzaż Suśca
zauberhafte Landschaft bei Susiec
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gmina tarnawatka położona jest wśród 
lasów i wzgórz roztocza Środkowego. tutaj 
początek bierze rzeka wieprz, której doli-
na stała się ostoją dzikiej zwierzyny, w tym 
licznych gatunków ptactwa wodno-błotne-
go. doskonałe warunki do życia zapewnia im 
użytek ekologiczny „Stawy w tarnawatce”.

warto zachwycić się też zabudową wsi 
Pańków, zamczyskiem i zespołem dworskim 
w niemirówku, a w samej tarnawatce – ko-
ściołem i spichlerzem, pozostałościami ze-
społu dworskiego oraz dawną karczmą.

tarnawatka, niegdyś gmina typowo rolni-
cza, dziś coraz szybciej zmienia swój cha-
rakter. dzięki dogodnym warunkom komu-
nikacyjnym i rozwojowi infrastruktury część 
miejscowości zaczyna nabierać charakteru 
podmiejskich osiedli, do których uciekają lu-
dzie ceniący sobie ciszę i spokój.

atrakcyjne położenie przy drodze krajowej 
znacząco zwiększa potencjał gospodarczy 
gminy, która może zaoferować doskonałą loka-
lizację dla drobnego przemysłu, handlu i usług.

wszystko to sprawia, że tarnawatka jest 
miejscem nie tylko na krótki wypad, ale tak-
że dobrym miejscem do życia i pozostania 
w nim na stałe. 

zapraszamy!

TARNAWATKA 
zmieniająca się gmina

Tarnawatka – die Gemeinde, die sich entwickelt
Die Gemeinde Tarnawatka liegt inmitten von 

Wäldern und Hügeln von Mittel-Roztocze. Hier hat 
der Fluss Wieprz seine Quellen, dessen Tal Refu-
gialgebiet für viele Wildtiere, darin für zahlreiche 
Wasser- und Sumpfvögel geworden ist. Die öko-
logische Nutzfläche „Stawy w Tarnawatce“ (Tei-
che in Tarnawatka) ermöglicht ihnen die besten 
Lebensbedingungen. Sehr interessant scheint 
die Bebauung des Dorfes Pańków zu sein, man 
kann sich für die alte mittelalterliche Burg und die 
Überreste des Herrenhauses und der Hofanlage 
in Niemirówek begeistern. In Tarnawatka selbst 
sind die Kirche, die Überreste des alten Hofes 
und das Wirtshaus sehr sehenswert. Tarnawatka, 
früher vorwiegend landwirtschaftliche Gemeinde 
ändert heute ihren Charakter immer schneller. 
Dank sehr guten Verkehrsverbindungen und dem 
Infrastrukturwachstum verwandeln sich viele Ort-
schaften der Gemeinde in stadtnahe Viertel, wo 
man Ruhe und Stille zu schätzen weiß. Die attrak-
tive Lage der Gemeinde an der Fernstraße vergrö-
ßert das Wirtschaftspotenzial der Gemeinde, die 
einen ausgezeichneten Standort für kleine Indus-
trie, Handel und Dienstleistungen bietet. Das alles 
führt dazu, dass Tarnawatka nicht nur ein guter 
Ort für kurze Ausflüge ist, sondern auch ein Ort, 
wo man für sein ganzes Leben gerne bleibt.

Piotr Pasieczny

Wójt Gminy Tarnawatka
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tarnawatka o świcie | Tarnawatka am Frühmorgen

dwór w niemirówku | Herrenhaus in Niemirówek
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kościół pw. apostołów Piotra i Pawła w tarnawatce
Kirche der hl. Aposteln Petrus und Paulus in Tarnawatka
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widok na Pańków | Blick auf Pańków

Wieprzowe Jezioro | Ortschaft Wieprzowe jezioro
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Budynek dawnego zespołu dworskiego w tarnawatce | gebäude des ehemaligen Herrenhauses in tarnawatka

Pomnikowe dęby w parku podworskim | Denkmaleichen im Hofpark
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dorodne borowiki w Pańkowie | Prächtige Steinpilze in Pańków

Las w tarnawatce-tartaku | Wald in Tarnawatka-Tartak
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naparstnica biała w lesie koło dąbrowy tarnawackiej
Weißer Fingerhut im Wald bei Dąbrowa Tarnawacka

Rezerwat „Skrzypny Ostrów”
Reservat Skrzypny Ostrów
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zimorodek | eisvogel

Ptaki na stawach w tarnawatce | Vögel an den Teichen in Tarnawatka

Stawy w tarNawatce | teLicHe iN tarNawatka
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Czapla biała | Silberreiher
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widok na stawy w tarnawatce | Blick auf die Teiche in Tarnawatka
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Łagodne wzniesienia i zielone doliny na 
przemian z jarami, wąwozami i wyspowo po-
łożonymi grabowymi lasami tworzą krajobraz 
gminy telatyn. Przygraniczne ziemie gmi-
ny telatyn były swoistym tyglem, w którym 
ścierały się i przenikały wzajemnie kultury, 
obyczaje wschodu i zachodu europy. Świad-
czy o tym wiele zabytków. w okolicy Posado-
wa znajduje się wspaniale zachowane wcze-
snośredniowieczne grodzisko. w sąsiednich 
Żulicach zachował się zespół dworski z po-
łowy XiX wieku. warto zajrzeć do Poturzy-
na, gdzie w gościnie u swojego przyjaciela, 
tytusa woyciechowskiego, przebywał Fry-
deryk Chopin. o tym fakcie przypomina po-
mnik, na którym umieszczono tekst Jerzego 
waldorfa: „Pamięci Fryderyka Chopina, który 
w Poturzynie gościł u przyjaciela tytusa woy-
ciechowskiego w 1830 roku, tutejsze pieśni 
ludu uwożąc w sercu, gdy niebawem opusz-
czał kraj na zawsze”. nowosiółki szczycą się 
urokliwą barokowo-klasycystyczną świąty-
nią. w Łykoszynie zachowały się pozostało-
ści parku dworskiego, a w kryszynie – dwie 
XiX-wieczne przydrożne kapliczki, prawdzi-
we perełki wiejskiego krajobrazu. 

Serdecznie zapraszamy!

gmina

TeLATyN
Gemeinde Telatyn

Sanfte Geländeerhebungen und grüne Täler, 
die sich mit Hohlwegen, Schluchten und Hain-
buchenwäldern abwechseln, bilden die Land-
schaft der Gemeinde Telatyn. Auf den an der 
Grenze liegenden Gebieten der Gemeinde be-
einflusste sich gegenseitig die Kultur des Os-
tens und des Westens Europas. Davon zeugen 
sehr viele Sehenswürdigkeiten. In der Nähe von 
Posadów gibt es eine gut erhaltene mittelal-
terliche Burg. In der Nachbarschaftsortschaft 
Żulice kann man ein Herrenhaus aus der Mitte 
des XIX. Jhs. sehen. Es lohnt sich, nach Potur-
zyn zu kommen, wo Fryderyk Chopin bei seinem 
Freund Tytus Woyciechowski zu Besuch war. 
Daran erinnert das Denkmal mit den Worten von 
Jerzy Waldorf: „Zur Erinnerung an Fryderyk Cho-
pin, der bei seinem Freund Tytus Woyciechows-
ki in Poturzyn im Jahre 1830 zu Besuch war; er 
nahm in seinem Herzen Volkslieder mit, bevor 
er bald seine Heimat für immer verlassen hat“. 
Die Ortschaft Nowosiółki ist stolz auf ihre ba-
rock-klassizistische Kirche. In Łykoszyn gibt es 
die Überreste einer Hofparkanlage, in Kryszyn 
zwei Wegkapellen aus dem XIX. Jahrhundert: 
wahrhaftige Perlen einer Dorflandschaft. Wir la-
den herzlich ein.

elżbieta Stąsiek-
Witkowska

Wójt Gminy Telatyn
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widok na centrum telatyna | Blick auf das Zentrum von Telatyn

Siedziba urzędu gminy | Gebäude des Gemeindeamtes
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dawny dwór w Żulicach | Das ehemalige Herrenhaus in żulice

grodzisko w Posadowie | Burg in Posadów
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kościół pw. Podwyższenia krzyża Świętego w Żulicach | Kirche der Kreuzerhöhung in żulice

kapliczka św. antoniego w kryszynie | Kapelle des hl. Antonius in Kryszyn
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kościół pw. Przemienienia Pańskiego w nowosiółkach
Kirche der Verklärung des Herrn in Nowosiółki 
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Letnia akademia artystyczna „Chopin w Poturzynie” | Sommerakademie chopin in Poturzyn

Pomnik poświęcony Fryderykowi Chopinowi
Denkmal zur erinnerung an F. chopin 

Figura madonny w Poturzynie
Marienfigur in Poturzyn
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zespół Fermata z telatyna (fot. ug) | Gruppe Fermata

wizyta gości z Hiszpanii w Łykoszynie | Besuch der Gäste aus Spanien in łykoszyn
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międzynarodowy Festiwal kulinarny na ukrainie, kgw gminy telatyn
internationales Kulinarisches Festival in der Ukraine, Landfrauen der Gemeinde Telatyn

gminne dni Strażaka, Poturzyn, 2017 | Gemeindefeuerwehrtage Poturzyn  2017
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radkowski las wiosną | Wald bei Radków im Frühjahr kukułka | Kuckuck

Sejmiki bocianie w nowosiółkach (fot. ug) | Storchenversammluny in Nowosiółki



102rzeźba Chrystusa króla w Poturzynie | Christkönigskulptur in Poturzyn
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zapraszamy do tomaszowa Lubelskiego, 
dynamicznie rozwijającego się miasta, któ-
re dzięki położeniu i dobrze rozwiniętej in-
frastrukturze jest atrakcyjnym miejscem do 
odwiedzenia.  tomaszów jest ważnym ośrod-
kiem kulturalno-oświatowym. głównym or-
ganizatorem imprez jest tomaszowski dom 
kultury. dzięki roz budowanej bazie oSir „to-
masovia” zapew nia możliwość organizacji za-
wodów sportowych w różnych dyscyplinach. 
za  stadionem na Siwej dolinie znajdują się 
trasy biegowe, spacerowe i rowerowe. Panują 
tu doskonałe warunki do uprawiania narciar-
stwa biegowego, kolarstwa górskiego, biegów 
przełajowych. tomaszów ma dobrze rozwi-
niętą infrastrukturę restauracyjno-hotelową, 
znajduje się tutaj wiele pubów, pizzerii, re-
stauracji, zajazdów z miejscami noclegowymi. 

turyści przybywający do miasta chętnie 
uczestniczą w miejscowych imprezach, naj-
liczniejszą widownię ma organizowana we 
wrześniu rekonstrukcja historyczna upamięt-
niająca bitwy września 1939 rok pod tomaszo-
wem Lubelskim.

zapraszając do tomaszowa, gwarantujemy, 
że każdy turysta miło i przyjemnie spędzi tu 
czas, wrażenia z pobytu pozostaną w pamię-
ci na długie lata, a tomaszów stanie się miej-
scem, do którego będzie wracał z radością.

TOMASZÓW LUBeLSKi 
stolica powiatu

wojciech Żukowski

Burmistrz Miasta 
Tomaszów Lubelski

Tomaszów Lubelski  
– die Hauptstadt des Landkreises

Wir laden Sie nach Tomaszów Lubelski ein, 
in eine Stadt, die sich dynamisch entwickelt und 
dank ihrer Lage ein attraktiver Ort darstellt, der ei-
nen Besuch lohnt.

Tomaszów ist ein wichtiges Kultur- und Bil-
dungszentrum. Der Hauptorganisator der Ver-
anstaltungen ist das Kulturhaus. Dank der gut 
ausgebauten Basis des Sportzentrums OSiR „To-
masovia“ gibt es die Möglichkeit, Sportwettbewer-
be in verschiedenen Sportarten durchzuführen. 
Hinter dem Stadion, im Wald mit einem schönen 
Tal, gibt es Spazier-, Wander- und Fahrradrouten. 
Hier liegen sehr gute Bedingungen vor, um Skilauf, 
Mountainbike und Crosslauf zu betreiben. Tomas-
zów Lubelski hat auch eine sehr gute Gastrono-
mie- und Hotelbasis. 

Die Touristen nehmen gerne an den in der Stadt 
organisierten Veranstaltungen teil. Am populärs-
ten ist dabei die jährlich im September stattfin-
dende Rekonstruktion der Kämpfe vom Septem-
ber des Jahres 1939 bei Tomaszów Lubelski.  

Wenn Sie zu uns kommen, garantieren wir Ihnen, 
dass jeder Besucher die Zeit angenehm verbringen 
wird, so dass sich die Eindrücke dieses Aufent-
halts für viele Jahre in das Gedächtnis einprägen 
werden. Tomaszów Lubelski wird für Sie zum Ort, 
in den Sie immer wieder mit Freude zurückkehren.



104

Rynek w Tomaszowie Lubelskim | Mark in Tomaszów Lubelski

ulica Lwowska | Lwowska-Straße



105Budynek Szkoły muzycznej | gebäude der musikschule
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rynek nocą | Mark in der Nacht
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Punkt informacji turystycznej | Touristeninformation

Cerkiew pw. św. mikołaja Cudotwórcy
Orthodoxe Kirche des hl. Nikolaus

dawna Czajnia | ehemaliges Teehaus



108kościół pw. zwiastowania nmP | kirche der maria-Verkündigung
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amfiteatr | Freibühne

Skatepark (fot. um) | Skatepark



110

Lodowisko przy tdk | Schlittschuhbahn

Bieg Hetmański na Siwej dolinie | Skilaufen im Tal Siwa Dolina
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grupa zPit roztocze | Folkloregruppe Roztocze

tomaszowskie bitwy września 1939 roku – rekonstrukcja
Kämpfe vom September des jahres 1939 bei Tomaszów Lubelski – Rekonstruktion



112Fontanna w rynku | Springbrunnen auf dem markt
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Szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe wśród 
dzikiej przyrody, malowniczych wzgórz, nie-
przebytych lasów, czystych rzek, jezior i sta-
wów; zabytki przyrody i architektury oraz nie-
zwykle bogata historia regionu – kto choć raz 
zawitał do gminy tomaszów Lubelski, wie, że 
to wyjątkowa kraina, oferująca idealne warunki 
turystyczne dla pragnących odpoczywać wśród 
czystej i niezmienionej przez człowieka przy-
rody. gmina tomaszów Lubelski położona jest 
w południowej części województwa lubelskiego. 
otacza miasto powiatowe tomaszów Lubelski, 
tworząc jego rolnicze i turystyczne zaplecze. 
do najważniejszych i cenionych przez turystów 
atutów należą walory środowiskowe i krajobra-
zowe, wynikające z położenia terenu w obrębie 
dwóch krain geograficznych: roztocza oraz wy-
żyny wołyńskiej. obszar oferuje szereg atrakcji 
turystyczno-przyrodniczych. wędrówki uroz-
maicają tu liczne zbiorniki wodne i źródła. na 
wędkarzy i ich rodziny chcące spędzić przyjem-
nie czas na łonie natury czekają tu stawy rybne. 
Są to wspaniałe miejsca na relaks i odpoczynek.

W okresie letnim gmina Tomaszów Lubel-
ski zaprasza gości na szereg imprez plenero-
wych. największą są dożynki gminne, pod-
czas których można poznać tradycje regionu 
i spróbować wyśmienitych regionalnych po-
traw, przyrządzanych przez działające tu koła 
gospodyń wiejskich. zapraszamy serdecznie 
do gminy tomaszów Lubelski!

GMiNA TOMASZÓW LUBeLSKi 
kraina perełek natury

Marzena
Czubaj-gancarz

Wójt Gminy Tomaszów Lubelski

Gemeinde Tomaszów Lubelski, Land der Naturperlen
Touristenpfade und Fahrradwege inmitten von 

wilder Natur, umgeben von malerischen Hügeln, 
üppigen Wäldern, sauberen Flüssen, Seen und Tei-
chen, Natur- und Architekturdenkmälern, dazu noch 
die ungewöhnlich reichhaltige Geschichte der Regi-
on – wer einmal die Gemeinde Tomaszów Lubelski 
besuchte, der weiß, dass das eine einzigartige Re-
gion ist, die ideale Bedingungen für Urlauber bietet, 
die sich in einer sauberen und vom Menschen noch 
nicht veränderten Natur erholen möchten.

Die Gemeinde Tomaszów Lubelski liegt im süd-
lichen Teil der Woiwodschaft Lublin. Sie umgibt 
die Kreisstadt Tomaszów Lubelski und bildet zu-
gleich ihr landwirtschaftliches und touristisches 
Hinterland. Zu den wichtigsten und von den Urlau-
bern geschätzten Vorzügen gehören die Attraktio-
nen der Umgebung und der Landschaft, denn die 
Gemeinde liegt im Bereich von zwei Landstrichen: 
Roztocze und Wolhynisches Hochland. 

Das Gebiet bietet eine ganze Reihe von touris-
tisch-naturkundlichen Attraktionen. Wandertou-
ren gestalten sich durch die zahlreichen Teiche 
und Quellen sehr abwechslungsreich. Im Sommer 
bietet die Gemeinde viele Veranstaltungen im Frei-
en an. Die wichtigste ist das Erntedankfest der Ge-
meinde, wo man am besten die Sitten der Region 
kennenlernen und außerdem vortreffliche Speisen 
probieren kann, die die örtlichen Landfrauen mit 
viel Liebe zubereitet haben. Wir laden sehr herz-
lich in die Gemeinde Tomaszów Lubelski ein.
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widok z Białej góry | Blick vom Weißen Berg

widok na wiatraki w okolicach Przeorska (fot. ug) | Windräder in der Nähe von Przeorsk
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Przydrożny krzyż w Szarowoli
Flurkreuz in Szarowola
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widok na kościół w Szarowoli
Blick auf die Kirche in Szarowola
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kościół i plebania w Podhorcach
Kirche und Pfarrhaus in Podhorce
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Stawy w Łaszczówce (fot. ug) | Teichen in łaszczówka

rezerwat „Piekiełko” | Reservat ‚Piekiełko‘
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Biała góra
Weißer Berg



122

Źródła rzeki Sołokii w rudzie Żelaznej
Quellen des Flusses Sołokija in ruda Żelazna
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gmina tyszowce to malownicza kraina 
położona w południowo-wschodniej czę-
ści województwa lubelskiego. to obszar 
charakteryzujący się zróżnicowanym śro-
dowiskiem geograficznym, stąd jego atrak-
cyjność przyrodnicza i turystyczna. Pły-
nące tędy rzeki Huczwa i Sieniocha oraz 
kompleksy podmokłych łąk są ostoją wielu 
rzadkich gatunków fauny i flory. o bogatym 
dziedzictwie kulturowym tych ziem świad-
czą liczne zabytki świeckie i sakralne, jak 
grodzisko wczesnośredniowieczne Czer-
wień, kościoły czy woskowe świece, które 
są unikatem w skali kraju. 

Ciekawa i intrygująca historia, miejsca 
o dużych wartościach historycznych oraz 
unikalne pomniki przyrody z pewnością 
mogą przyciągnąć rzesze turystów. gmina 
ma bardzo dobre warunki do rozwoju agro-
turystyki. Jej gospodarka oparta jest przede 
wszystkim na rolnictwie i produktach lo-
kalnych. w sferze społecznej do najważniej-
szych atutów należą: wysoki odsetek ludzi 
bardzo dobrze wykształconych, dobrze roz-
winięta infrastruktura społeczna oraz wy-
soki poziom bezpieczeństwa publicznego. 
Ponadto gmina dysponuje prawie 100 ha 
terenu przeznaczonego pod inwestycje, zlo-
kalizowanego przy drodze wojewódzkiej nu-
mer 150 tomaszów – Hrubieszów.

gmina

TySZOWce
Gemeinde Tyszowce  

Die Gemeinde Tyszowce ist eine malerische Re-
gion, die im südöstlichen Teil der Woiwodschaft 
Lublin liegt. Die große Attraktivität der Gemeinde im 
Hinblick auf Natur und Tourismus beruht auf der gro-
ßen Vielfältigkeit ihres geographischen Umfeldes. 
Die Flüsse Huczwa und Sieniocha sowie sumpfige 
Wiesen bilden Rückzugsgebiete für zahlreiche selte-
ne und geschützte Arten der Pflanzen - und Tierwelt.  
Vom multikulturellen Erbe der Region zeugen eine 
Fülle weltlicher und sakraler Sehenswürdigkeiten, 
wie z.B. die frühmittelalterliche Burg des Tscherwe-
ner Burgenlandes, die Kirchen oder riesige Wachs-
kerzen, die als eine Seltenheit in ganz Polen gelten. 
Interessante und Neugierde erweckende Geschich-
te, dazu Ortschaften, die mit historischen Ereig-
nissen verbunden sind, sowie einzigartige Natur-
denkmäler können ohne Zweifel eine Vielzahl von 
Touristen locken. Die Gemeinde hat sehr gute Be-
dingungen zur Entwicklung von Agrotourismus. 
Die Wirtschaft stützt sich vor allem auf die Land-
wirtschaft und lokale Produkte. Zu den wichtigsten 
Vorteilen der Gemeinde gehören in gesellschaft-
licher Hinsicht der große prozentuale Anteil gut 
ausgebildeter Leute, eine gut entwickelte soziale 
Infrastruktur und ein hohes Niveau an öffentlicher 
Sicherheit. Außerdem verfügt die Gemeinde über 
ein 100 ha großes Gelände, das für Investitionen 
vorgesehen ist, das an der Woiwodschaftsstraße 
Nr. 150 Tomaszów Lubelski – Hrubieszów liegt.

mariusz zając

Burmistrz Tyszowiec
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grodzisko w Czermnie | Mittelalterliche Burg in czermno

tyszowieckie świece | Die Kerzen von Tyszowce
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kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Czartowcu 
kirche der Verklärung des Herrn in Czartowiec



126kościół pw. św. Leonarda w tyszowcach | kirche des hl. Leonhardt in tyszowce



127kościół pw. św. Leonarda w tyszowcach | kirche des hl. Leonhardt in tyszowce
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Huczwa w tyszowcach | Fluss Huczwa in Tyszowce

Pastwiska w dolinie Huczwy w tyszowcach | Weiden im Tal des Flusses Huczwa
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Suseł perełkowany – „Pastwiska nad Huczwą”
Perlziesel
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aster gawędka | Bergaster myszołów | Bussard Żmijowiec czerwony | Pontechium maculatum

SkarPa DoBużańSka
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myszołów | Bussard Żmijowiec czerwony | Pontechium maculatum
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Bociany w Lipowcu
Storche in Lipowiec
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gmina ulhówek położona jest w południo-
wo-wschodniej części województwa lubel-
skiego i wschodniej części powiatu toma-
szowskiego.

wielokulturowość i wieloetniczność po-
granicza zaowocowała wieloma cerkiewnymi 
i kościelnymi obiektami z XViii i XiX wieku; 
odbudowana drewniana cerkiew w korcz-
minie z 1658 roku jest najstarszym tego typu 
obiektem w województwie lubelskim.

Cykliczne imprezy organizowane w gmi-
nie również cieszą się dużym zainteresowa-
niem: dni ulhówka, imprezy sportowe, dni 
dobrosąsiedztwa i wiele innych.

w centrum ulhówka jest duży, zrewitalizo-
wany park, a w nim – tereny spacerowe, am-
fiteatr, plac zabaw, boisko do piłki siatkowej, 
siłownia zewnętrzna i pole do minigolfa.

niezwykłe i malownicze tereny, doskonałe 
do wędrówek pieszych i rowerowych, to wielki 
atut gminy. turyści mogą również skorzystać 
z bazy hotelowej i lokali gastronomicznych.

Jeśli jesteś turystą, który ceni sobie spokój 
i obcowanie z naturą, koniecznie musisz zaj-
rzeć do gminy ulhówek. tutaj czeka na Cie-
bie wiele ciekawych miejsc i atrakcji.

Serdecznie zapraszamy

aktywny wypoczynek i obcowanie z naturą

TyLKO W GMiNie ULHÓWeK

Aktive Erholung mitten in der Natur
- nur in der Gemeinde Ulhówek

Die Gemeinde Ulhówek liegt in dem südöst-
lichen Teil der Woiwodschaft Lublin und im öst-
lichen Teil des Landkreises Tomaszowski. Das 
multikulturelle und multinationale Erbe dieser 
Grenzregion bestätigen sakrale Sehenswürdigkei-
ten, u.a. römisch-katholische Kirchen, griechisch-
katholische (unierte) und orthodoxe Kirchen. Die 
in der letzten Zeit sanierte unierte Holzkirche aus 
dem Jahre 1658 in Korczmin gehört zu den ältes-
ten in der Woiwodschaft Lublin. Jedes Jahr werden 
in der Gemeinde verschiedene Veranstaltungen 
wie z.B. Ortsfest, Sportveranstaltungen, Fest der 
guten Nachbarschaft und viele andere organisiert, 
die sich großer Beliebtheit bei den Einwohnern der 
Gemeinde erfreuen. Im Zentrum von Ulhówek gibt 
es einen neu revitalisierten Park, darin Spazier-
wege, ein Amphitheater, Kinderspielplätze, einen 
Volleyballspielplatz, ein Fitnessstudio im Freien 
und einen Mini-Golfspielplatz. Malerische Gebiete 
eignen sich auch zu Wanderungen und Radtouren. 
Das ist ein großer Vorteil der Gemeinde. Den Tou-
risten stehen auch viele Hotels und Restaurants 
zur Verfügung. Wenn Sie Ruhe und Natur mögen, 
kommen Sie unbedingt in die Gemeinde Ulhówek. 
Hier warten interessante Orte und Attraktionen auf 
Sie. Wir laden herzlich ein.

Łukasz kłębek

Wójt Gminy Ulhówek
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kościół pw. św. Jana w rzeplinie | kirche des hl. Johannes in rzeplin
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kościół pw. św. maksymiliana kolbego w ulhówku | Kirche des hl. Maximilian Maria Kolbe in Ulhówek

kaplica pw. nawiedzenia nmP w Żernikach | Kapelle der Maria-Heimsuchung in żerniki
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Cerkiew w korczminie
unierte kirche in korczmin
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wnętrze cerkwi w Budyninie
unierte kirche in Budynin
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osiedle mieszkaniowe w ulhówku | Wohnviertel in Ulhówek

dni dobrosąsiedztwa korczmin – Stajiwka | Tage der guten Nachbarschaft‘ in Korczmin
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Plac zabaw w ulhówku
Spielplatz in ulhówek



140Żniwa w ulhówku | ernte in ulhówek
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wierzby przy dawnej drodze do tarnoszyna | Weiden an dem alten Weg nach Tarnoszyn

Pasieka w rzeplinie | imkerei in Rzeplin
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kapliczka św. marii magdaleny w dyniskach
Kapelle der hl. Maria Magdalena in Dyniska
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