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1. Wprowadzenie
Powiat chełmski i miasto Chełm należą do obszarów o wysokiej atrakcyjności turystycznej.
Szczególnie cenne są tu liczne zabytki oraz różnorodne środowisko przyrodnicze. Dzięki wykorzystaniu dużego potencjału Ziemi Chełmskiej, turystyka ma szanse stać się ważną gałęzią gospodarki na
tym obszarze. Aby tak się stało potrzebne są kompleksowe i wszechstronne działania planistyczne,
organizacyjne i inwestycyjne.
Z turystyką związana jest również współpraca międzyregionalna i międzynarodowa. Wspólne działania partnerów mogą przyczynić się do promocji turystyki i wzrostu ruchu turystycznego oraz zainteresowania danym obszarem. Współpraca międzyregionalna zapewnia przepływ doświadczeń pomiędzy partnerami, jak również koordynację rozbudowy infrastruktury po obu stronach granicy
państwowej. Prowadzi także do kulturowego i edukacyjnego rozwoju regionu oraz jest narzędziem
promocji. Pośrednio przyczynia się również do rozwoju gospodarczego współpracujących jednostek.
Obecnie turystyka jest jedną z najszybciej rozwijających się i najbardziej dochodowych dziedzin gospodarki na świecie, stanowi ona źródło dochodów dużej liczy osób. Jej rozwój wymaga jednak długookresowego planowania.
Plan rozwoju turystyki i współpracy międzyregionalnej powiatu chełmskiego i miasta Chełm określa kierunki rozwoju turystyki na tym terenie oraz wyznacza produkty turystyczne.
Zakłada się, że Plan obejmuje lata 2010-2015 i zawiera następujące elementy:
• syntetyczną analizę potencjału turystycznego powiatu chełmskiego i miasta Chełm,
• koncepcję rozwoju produktów turystycznych oraz określenie zintegrowanego produktu turystycznego Ziemi Chełmskiej,
• system wdrażania zintegrowanego produktu turystycznego oraz określenie jego potencjału instytucjonalnego, ﬁnansowego oraz systemu promocji.
Dokument ten stanowi koncepcję modernizacji turystyki na obszarze powiatu chełmskiego i miasta
Chełm. Uwzględnia uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne rozwoju turystyki, źródła ﬁnansowania i kierunki jej rozwoju.
W trakcie prac nad dokumentem wzięto pod uwagę inne opracowania planistyczne tj.: Koncepcja
Programowo-Przestrzenna Rozwoju Turystyki i Rekreacji w Województwie Lubelskim, Analiza
Porównawcza Uwarunkowań Rozwoju Turystyki i Współpracy Międzyregionalnej w Powiecie Chełmskim,
Mieście Chełm i Trebiszowie, Strategia Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 oraz Strategia Rozwoju
Powiatu Chełmskiego na lata 2008-2015.
Ważnym źródłem informacji były również dane statystyczne, uzyskane głównie z Banku Danych
Regionalnych, informacje pozyskane od gmin (strony internetowe, ankiety) oraz ze stron internetowych obiektów i podmiotów działających w sektorze turystyki na terenie powiatu chełmskiego i miasta Chełm (głównie Chełmski Ośrodek Informacji Turystycznej).
Plan rozwoju turystyki i współpracy międzyregionalnej powiatu chełmskiego i miasta Chełm został opracowany metodą ekspercko - partycypacyjną, co oznacza, że przy jego tworzeniu wzięto pod uwagę
analizy eksperckie, jak również konsultacje z przedstawicielami społeczności lokalnej.
Zakłada się, że wyznaczone w Planie produkty turystyczne, przyczynią się do promocji Ziemi
Chełmskiej na obszarze Polski oraz poza jej granicami.
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2. Cel dokumentu
Celem Planu rozwoju turystyki i współpracy międzyregionalnej powiatu chełmskiego i miasta Chełm jest
wspieranie zrównoważonego rozwoju turystyki oraz określenie sposobu zwrócenia uwagi i zatrzymania turysty na tym obszarze. Będzie to możliwe dzięki wspieraniu rozwoju różnorodnych form turystyki i rekreacji, racjonalnemu i efektywnemu wykorzystaniu bazy turystycznej, zasobów ludzkich,
przyrodniczych, kulturowych, materialnych i ﬁnansowych.
Zdeﬁniowany w dokumencie zintegrowany produkt turystyczny pozwoli na połączenie atrakcji turystycznych powiatu chełmskiego i miasta Chełm oraz wypromowanie tego obszaru. Rozwój sektora
turystyki wpłynie na poprawę między innymi infrastruktury komunikacyjnej, społecznej oraz noclegowo– gastronomicznej, co bezpośrednio przełoży się na poprawę jakości życia mieszkańców tego
obszaru.
Do celów pośrednich Planu rozwoju turystyki i współpracy międzyregionalnej powiatu chełmskiego
i miasta Chełm zalicza się:
•
•
•
•

podniesienie konkurencyjności turystycznej obszaru powiatu chełmskiego i miasta Chełm;
wykreowanie produktów turystycznych i zintegrowanego produktu turystycznego;
wypromowanie Ziemi Chełmskiej jako obszaru atrakcyjnego turystycznie;
rozwój współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.

Niniejszy dokument zakłada realizację działań, dzięki którym Ziemia Chełmska widziana będzie
jako:
• jeden z najlepiej rozwiniętych turystycznie obszarów Lubelszczyzny, w którym turystyka wspiera rozwój innych gałęzi gospodarczych i generuje powstanie nowych miejsc pracy,
• obszar o rozpoznawalnej marce, zarówno na Lubelszczyźnie, w całym kraju, jak i za granicą,
• teren atrakcyjny i bezpieczny do zamieszkania i spędzania wolnego czasu.
Przeprowadzona na potrzeby niniejszego dokumentu analiza potencjału turystycznego pokazuje, że
rozwój turystyki na obszarze powiatu chełmskiego i miasta Chełm ma racjonalne podstawy i będzie
sprzyjać polepszeniu jakości życia.
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3. Analiza walorów turystycznych powiatu chełmskiego
i miasta Chełm (diagnoza)
OGÓLNE INFORMACJE
Powiat chełmski oraz miasto Chełm w obecnych granicach zajmują obszar centralnej części historycznej krainy, zwanej Ziemią Chełmską. Najstarsze ślady osadnictwa na terenie Chełma i pobliskich
okolic sięgają późnego paleolitu (około 10 tys. lat p.n.e.). Obszar ten charakteryzuje się bardzo bogatą historią.
Od 1 stycznia 1999 roku powiat chełmski wraz
z miastem Chełm należą do województwa lubelskiego. Powiat zajmuje obszar 1 886 km2 (7,5%
powierzchni województwa i 0,6% powierzchni Polski). Miasto Chełm jest powiatem grodzkim i zajmuje powierzchnię 35 km2 (0,01% powierzchni województwa). W skład powiatu chełmskiego wchodzi jedna gmina miejska
– Rejowiec Fabryczny oraz 14 gmin wiejskich:
Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień,
Leśniowice, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, RudaHuta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Wojsławice,
Żmudź. Miasto Chełm jest siedzibą powiatu
chełmskiego, ale pod względem administracyjnym stanowi powiat grodzki.
Powiat graniczy bezpośrednio z Ukrainą, wyznaczając tym samym ponad 50 km zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Na terenie powiatu, w miejscowości Dorohusk, znajdują się graniczne przejście drogowe i kolejowe z Ukrainą.
Przez teren powiatu przebiega szlak tranzytowy
o znaczeniu międzynarodowym (Berlin – Warszawa – Kijów), łączący Europę Zachodnią z Ukrainą.
Najbliższe lotnisko zlokalizowane jest w Rzeszowie (220 km). Chełm znajduje się w odległości około 70 km od Lublina i 235 km od Warszawy.
W powiecie zameldowanych jest 80 tys. osób, co stanowi 3,7% ludności województwa i 0,18% ludności Polski. Przekłada się to na gęstość zaludnienia wynoszącą 42 osoby na km2 (przy średniej dla
województwa wynoszącej 87 osób i kraju – 122 osoby). W mieście Chełm zameldowanych jest 67,7
tys. osób (3,1% ludności województwa, gęstość zaludnienia wynosi 1934 os./km2).

POŁOŻENIE KOMUNIKACYJNE
Na terenie miasta Chełm i powiatu chełmskiego istnieje łącznie prawie 1900 km dróg i sieć ta obejmuje:
• 55,4 km dróg krajowych: droga nr 12 (Łęknica – Leszno – Piotrków Tryb. – Radom – Lublin –
Piaski – Chełm – Dorohusk – granica państwa),
• 153,6 km dróg wojewódzkich, w tym drogi nr:
– 812 (Biała Podlaska – Wisznice – Włodawa – Chełm),
– 816 (Terespol – Kodeń – Sławatycze – Włodawa – Dorohusk – Horodło – Zosin),
– 819 (Parczew – Kołacze – Łowcza – Wola Uhruska),
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– 838 (Cyców – Wola Korybutowa – Fajsławice),
– 839 (Głębokie – Dorohucza – Trawniki – Fajsławice),
– 841 (Cyców – Wierzbica – Staw),
– 843 (Chełm – Kraśniczyn – Zamość),
– 844 (Chełm – Hrubieszów – granica państwa),
– 846 (Małochwiej Duży – Wojsławice – Teratyn),
• 789,1 km dróg powiatowych,
• ok. 900 km dróg gminnych.
Sieć kolejowa na terenie powiatu jest dość dobrze rozwinięta, zarówno pod względem gęstości, jak
i stanu technicznego. Przez obszar powiatu przebiegają:
• magistrala normalnotorowa nr 7 z Warszawy do Kijowa (przez Lublin, Rejowiec Fabryczny,
Chełm i przejście graniczne w Dorohusku),
• magistrala normalnotorowa nr 81 (Chełm – Włodawa),
• magistrala normalnotorowa nr 69 (Rejowiec – Hrebenne),
• magistrala szerokotorowa nr 63 (Granica Państwa – Dorohusk – Zawadówka).
Infrastruktura kolejowa jest w dużym stopniu wykorzystywana do przewozu pasażerów. W rozkładzie jazdy funkcjonuje 17 połączeń kolejowych w ciągu doby umożliwiających ruch pasażerski pomiędzy Lublinem i Chełmem. Uzupełnieniem i alternatywą dla komunikacji kolejowej jest sieć połączeń autobusowych obsługiwanych przez PKS oraz przewoźników prywatnych.

PRZYRODA I OBSZARY CHRONIONE
Powiat chełmski i miasto Chełm położone są w makroregionie Polesie Wołyńskie. Tylko niewielka
część tego obszaru należy do Wyżyny Lubelskiej. Obszar powiatu i miasta Chełm jest urozmaicony
krajobrazowo, bogate w składniki odżywcze gleby warunkują zróżnicowanie siedlisk, a tym samym
bogactwo gatunków roślin i zwierząt. Walory środowiska przyrodniczego stwarzają bardzo dobre
warunki do rozwoju turystyki. W celu ochrony unikatowych zasobów przyrody na terenie powiatu
i miasta utworzono obszary chronione, które zajmują ponad 43% ich powierzchni. W skład struktury obszarów chronionych wchodzą elementy przedstawione w tabeli poniżej:
Tabela 1. Obszary chronione
OBSZAR CHRONIONY

CHARAKTERYSTYKA

Utworzony w 1990 r., obejmuje 9648 ha terenów wodno-torfowiskowych
Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, wchodzącego w skład znacznie większego obszarowo Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie
(rozciągającego się także na część Ukrainy i Białorusi). Obszar parku charakteryzuje się rozległymi torfowiskami, z dużą ilością płytkich jezior, stawów,
sadzawek, rowów, zagłębień krasowych i różnych podmokłości, nazywanych
tu młakami. Torfowiska pomiędzy jeziorami, porośnięte karłowatymi wierzbami (rokita, szara, pięciopręcikowa) i brzozami (niska, omszona, brodawPoleski Park Narodowy kowata), przechodzące w naturalne lasy bagienne, są przykładem najdalej
wysuniętej na południowy zachód Europy tundry i lasotundry. Muliste brze– Kompleks
gi zbiorników wodnych zarastają mchy torfowcowe, turzyce i inne rośliny,
„Bagno Bubnów”
tworząc zwarte pływające kożuchy. Symbolem PPN jest żuraw, jeden z blisko 150 gatunków zamieszkujących tu ptaków. Wśród nich spotkać można bardzo rzadkie w Polsce: bociana czarnego, wodniczkę, sowę błotna, cietrzewia, orlika krzykliwego, a na polowania zlatują najwięksi skrzydlaci drapieżnicy - orzeł przedni i bielik. Poleskie bagna i torfowiska to ostoja łosi.
Te wielkie ssaki stworzyły tu jedną z najliczniejszych w kraju populacji, podobnie jak chronione gady - żółwie błotne, które w PPN znalazły szczególnie sprzyjające warunki.
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OBSZAR CHRONIONY

CHARAKTERYSTYKA

Powstał w 1983 r., zajmuje powierzchnię 14350 ha. Położony jest w powiecie chełmskim na terenie gmin: Chełm, Dorohusk, Sawin i Ruda-Huta. Do
Chełmski Park
najciekawszych zbiorowisk leśnych należą świetliste dąbrowy z ciepłolubKrajobrazowy
nym runem oraz bagienne lasy brzozowo-olchowe. Wśród zbiorowisk nieleśnych do najciekawszych należą unikalne w skali kraju torfowiska węglanowe.
Utworzony w 1983 r., zajmuje powierzchnię 12026 ha. Położony jest w poStrzelecki Park
wiecie chełmskim, na terenie gmin Dubienka i Białopole oraz w powiecie
Krajobrazowy
hrubieszowskim na terenie gmin Horodło i Hrubieszów
Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu został utworzony w 1983r.
Łączy ze sobą zespół obszarów chronionych w rejonie Równiny ŁęczyńskoWłodawskiej z Chełmskim Parkiem Krajobrazowym oraz GrabowieckoChełmski Obszar
Strzeleckim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Położony jest na tereChronionego
nie gmin Urszulin, Cyców i Hańsk w powiecie włodawskim oraz gmin
Krajobrazu
Wierzbica, Siedliszcze, Sawin, Ruda-Huta, Dorohusk, Chełm, Kamień,
Żmudź i Leśniowice w powiecie chełmskim. Zajmuje powierzchnię około
32 100 ha.
Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu został utworzony w 1983
Pawłowski Obszar
r. Położony jest na terenie gmin Łopiennik Górny, Rejowiec, Siedliszcze,
Chronionego
Rejowiec Fabryczny, miasto Rejowiec Fabryczny. Zajmuje powierzchnię okoKrajobrazu
ło 8000 ha.
Grabowiecko - Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu został utworzony
Grabowiecko w 1983 r. Łączy on ze sobą parki krajobrazowe – Skierbieszowski i Strzelecki.
Strzelecki Obszar
Położony jest na terenie gmin: Kraśniczyn, Krasnystaw, Miasto Krasnystaw,
Chronionego
Wojsławice, Białopole, Dubienka, Leśniowice i Żmudź. Zajmuje on obszar
Krajobrazu
26963 ha. Fragmenty obszaru stanowią otulinę obu parków krajobrazowych.
Położony na terenie Pagórów Chełmskich, gmina Sawin, pow. 82,59 ha.
Rezerwat „Bachus”
Zachowały się tu lasy liściaste z dębem bezszypułkowym na granicy jego zasięgu.
Położone na terenie Obniżenia Dubienki, gmina Chełm, Ruda-Huta, pow.
Rezerwat
376,62 ha, Zachowały się tu torfowiska węglanowego będącego ostoją bar„Bagno Serebryskie”
dzo rzadkich gatunków ptaków i roślin.
Położony na terenie Pagórów Chełmskich, gmina Dorohusk, Chełm, pow.
Rezerwat „Brzeźno”
124,49 ha. Zachowały się tu torfowiska węglanowe z rzadkimi gatunkami
roślin.
Położony na terenie Obniżenia Dubienki, gmina Białopole, Horodło pow.
Rezerwat „Liski”
93,57 ha. Zachowały się tu drzewostany dębowe oraz sosnowe naturalnego pochodzenia.
Położony na terenie Obniżenia Dubienki, gmina: Dorohusk, Kamień, pow.
Rezerwat „Roskosz”
276,03 ha. Zachowały się tu unikalne zbiorowiska torfowisk węglanowych,
jak też ostoi chronionych i rzadkich gatunków ptaków.
Położony na terenie Równiny Łęczyńsko-Włodawskiej, gmina Sawin, pow.
Rezerwat „Serniawy” 38,00 ha. Zachowały się tu fragmenty łęgu olchowo-wiązowego i grądu niskiego pochodzenia naturalnego
Położony na terenie Obniżenia Dubienki, gmina Białopole, pow. 15,12 ha.
Rezerwat „Siedliszcze” Zachowały się tu miejsca lęgowe orlika krzykliwego oraz fragmenty lasu grądowego o charakterze naturalnym.
Położony na terenie Pagórów Chełmskich, gmina Chełm, pow. 4,00 ha.
Rezerwat
Zachowały się tu naturalne zbiorowiska roślinności stepowej z rzadkimi ga„Stawska Góra”
tunkami roślin, m.in. dziewięćsiłem popłocholistnym.
Położony na terenie Pagórów Chełmskich, gmina Chełm, pow. 95,46 ha.
Zachowały się tu unikatowe źródliskowe torfowiska kopułowe z charakteryRezerwat
styczną sekwencją osadów torfowo-węglanowych oraz mozaiki zbiorowisk
„Torfowisko Sobowice”
roślinności torfowiskowej i ciepłolubnej z licznymi chronionymi i rzadkimi
gatunkami ﬂory i fauny.
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OBSZAR CHRONIONY
Rezerwat „Wolwinów”
Rezerwat „Żmudź”

CHARAKTERYSTYKA
Położony na terenie Obniżenia Dubienki, gmina Chełm, pow. 1,12 ha.
Zachowały się tu stanowiska roślinności stepowej.
Położony na terenie Obniżenia Dubienki, gmina Żmudź, pow. 5,81 ha.
Zachowały się tu unikalne formy erozyjne na stokach zbudowanych ze skał
kredowych oraz stanowiska roślin kserotermicznych.

Na terenie powiatu chełmskiego i miasta Chełm zostały wyznaczone obszary, które wchodzą w skład
sieci NATURA 2000. Są to ostoje siedliskowe (Stawska Góra, Torfowiska Sobowice, Ostoja Poleska,
Torfowisko Chełmskie, Podpakule, Poleska Dolina Bugu, Dobromyśl, Lasy Sobiborskie) oraz ostoje ptasie (Dolina Środkowego Bugu, Bagno Bubnów, Chełmskie Torfowiska Węglanowe, Lasy Strzeleckie).
Ważnym elementem środowiska przyrodniczego jest sieć wodna, na którą składają się przede wszystkim rzeki, jeziora i stawy. Powiat chełmski i miasto Chełm leżą w międzyrzeczu Wieprza i Bugu,
mają dobrze rozwiniętą sieć wodną. Ważnymi rzekami są: Wełnianka, Udal, Uherka, Wojsławka,
Mogielnica, Świnka i Rejka. Na analizowanym obszarze występują również liczne zbiorniki wodne
(małe jeziora, zbiorniki retencyjne oraz stawy rybne). Powiat łącznie z miastem Chełm cechuje się
średnim poziomem lesistości. Lasy zajmują ponad 17,7% powierzchni. Korzystne są tu również warunki klimatyczne. Ziemia Chełmska należy do rejonów o największej sumie rocznego promieniowania słonecznego w kraju – roczne zasoby przekraczają 950 kWh/m2.

OBIEKTY ZABYTKOWE
Wpływ na rozwój turystyki w powiecie chełmskim i mieście Chełm mają liczne zabytki, które świadczą o bogatym dziedzictwie kulturowym i historii tego obszaru. W tabeli poniżej znajduje się wykaz
zabytków wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Tabela 2. Wykaz zabytków wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
LOKALIZACJA

(gmina)

MIEJSCOWOŚC, OBIEKT
- zespół urbanistyczny miasta obejmujący teren między Górą Chełmską, kościołem
Reformatów i cerkwią prawosławną, dzielnica „Dyrekcja”
- ruiny wieży obronnej (w d. Bieławinie)
- zespół dawnego szpitala wojskowego przy ul. Hrubieszowskiej 102 – teren zespołu
wraz z historycznym układem dróg oraz drzewostanem, zespół budynków d. szpitala,
tj.: trzy budynki oddziału chirurgicznego, budynek oddziału zakaźnego, budynek oddziału psychiatrycznego, wieża ciśnień, budynek pomocniczy – pralnia, budynek szpitalny, budynek pomocniczy, wozownia, trzy piwnice, budynek sztabu dowództwa okręgu, budynek dowództwa i administracji szpitala, mur ogrodzeniowy
- d. bożnica przy ul. Kopernika 8
- zespół d. katedry greckokatolickiej na Górze Katedralnej przy ul. Lubelskiej 2 - kościół
pokatedralny, ob. bazylika pw. Narodzenia NMP z wystrojem wnętrza i ruchomościami,
dzwonnica, d. klasztor bazylianów, zabudowania gospodarcze (dwa budynki), d. Brama
Uściługska (Brzeska), d. pałac biskupi, budynek d. muzeum eparchialnego, mur otaczający d. cmentarz kościelny od pn.-wsch., drzewostan w obrębie zespołu; oraz d. szpital bazylianów, kostnica, kapliczka, d. studnia dolnego zamku (część podziemna), cały
mur otaczający zespół d. katedry greckokatolickiej (z wyjątkiem fragm. otaczającego d.
cmentarz kościelny od pn.-wsch.)
- d. cmentarz prawosławny przy Górze Katedralnej przy ul. Lubelskiej 2, z częściowo
zachowanym murem cmentarnym
- elewacje frontowe i piwnice kamienicy i oﬁcyny przy ul. Lubelskiej 8, 8a
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LOKALIZACJA

(gmina)

MIEJSCOWOŚC, OBIEKT
- zespół popijarski przy ul. Lubelskiej 55 - kościół pw. Rozesłania Świętych Apostołów
wraz z wyposażeniem w zabytki ruchome, d. klasztor pijarów, ﬁgury kamienne z posągami MB Łaskawej i św. Józefa Kalasantego
- dwie kamienice przy ul. Lubelskiej 57/ul. Podwalnej
- d. Magistrat przy ul. Lubelskiej 63
- część cmentarza rzymskokatolickiego i prawosławnego przy ul. Lwowskiej, obejmująca: kaplice grobowe rodzin Bielskich i Zajdlerów, układ alei, drzewostan, ogrodzenie
najstarszych kwater grzebalnych
- piwnice kamienicy przy Pl. Łuczkowskiego 13
- d. kinoteatr „Corso” („Apollo”), ob. kościół polskokatolicki pw. Matki Boskiej
Zwycięskiej przy ul. Mickiewicza 14
- d. cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja, d. seminarium duchowne przy ul. Św.
Mikołaja 4
- d. pałac Kretzschmarów, ob. Pałac Ślubów przy ul. Pocztowej 50
- zespół d. Instytutu Maryjskiego przy ul. Reformackiej 13 – budynki szkolne – skrzydła
zachodnie, południowe, wschodnie, mur ogrodzeniowy z dwiema bramkami, mur wydzielający d. ogrody klasztorne wewnątrz zespołu, starodrzew, teren d. ogrodów klasztornych

Siedliszcze

Leśniowice

Dubienka

- zespół klasztorny poreformacki przy ul. Reformackiej 13a - kościół rzymskokatolicki pw. św. Andrzeja wraz z wyposażeniem w zabytki ruchome, klasztor, mur z bramą,
drzewostan w obrębie cmentarza kościelnego
- cerkiew prawosławna pw. św. Jana Teologa przy ul. Sienkiewicza 1 wraz z wyposażeniem w zabytki ruchome, dzwonnica, drzewostan w gran. ogrodzenia cmentarza
- kopiec ziemny zw. „Wysoka Górka” (na zboczu tzw. Góry Chełmskiej) przy ul.
Lubelskiej 2
- osada przygrodowa z okresu wczesnego średniowiecza przy ul. Czarnieckiego / 1.
Pułku Szwoleżerów
- podziemia kredowe pod Starówką Chełmską
- Las Borek – cmentarzysko kurhanowe wczesnośredniowieczne
Chojeniec - zespół dworsko-parkowy
Chojno Nowe - zespół dworsko-parkowy
Mogielnica - zespół dworsko-parkowy
Siedliszcze - zespół dworsko-parkowy
Siedliszcze – grodzisko wczesnośredniowieczne
Kulik - zespół dworsko-parkowy
Czułczyce Kolonia - założenie dworsko-parkowe
Dębina - zespół dworsko-parkowy - park i aleja wjazdowa
Horodysko – grodzisko wczesnośredniowieczne
Kumów - zespół kościelny: kościół rzymskokatolicki pw. Nawiedzenia NMP wraz z wyposażeniem w zabytki ruchome, dzwonnica, kostnica, ogrodzenie kościoła z bramą,
drzewostan, w gran. cmentarza kościelnego
Kumów - cmentarz rzymskokatolicki, oraz kaplica Rzewuskich na cmentarzu paraﬁalnym wraz z zabytkowym wyposażeniem
Plisków – trzy kopce ziemne
Sielec - pozostałości fortalicji składającej się z bastei, muru obronnego, ruin kaplicy,
resztek umocnień ziemnych
Sielec - założenie dworsko-parkowe: dwór, układ zieleni, starodrzew, ﬁgura NMP
Assunty
Dubienka - cmentarz grzebalny rzymskokatolicki
Dubienka - cerkiew prawosławna pw. Świętej Trójcy
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LOKALIZACJA

(gmina)

Białopole

Chełm

Wierzbica

Rejowiec
Fabryczny

Rejowiec
Fabryczny
(miasto)

Kamień

Rejowiec

MIEJSCOWOŚC, OBIEKT
Busieniec - grodzisko wczesnośredniowieczne
Buśno - d. cerkiew greckokatolicka, ob. kościół rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia
NMP wraz z wystrojem wnętrza, drzewostan w obrębie cmentarza kościelnego
Kurmanów - d. cerkiew greckokatolicka
Maziarnia Strzelecka - zespół pałacowo-parkowy
Strzelce - zespół dworsko-parkowy
Nowosiółki - pozostałości ogrodu dworskiego
Nowosiółki Kolonia - d. karczma
Srebrzyszcze - zespół pałacowo-parkowy
Srebrzyszcze – kopiec ziemny
Staw Pasieka - założenie ogrodowe
Stołpie - wieża obronna wraz ze wzgórzem, na którym jest usytuowana
Podgórze – d. cerkiew pw. Świętej Trójcy, ob. kościół rzymskokatolicki pw. Chrystusa
Pana Zbawiciela wraz z wyposażeniem wnętrza w zabytki ruchome, drzewostan w
gran. cmentarza kościelnego
Pokrówka, ul. Łanowa - cmentarz wojenny z I i II wojny światowej
Uher - d. młyn
Stańków – wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe
Depułtycze Nowe – d. cerkiew greckokatolicka, ob. kościół rzymskokatolicki pw.
Wszystkich Świętych z wyposażeniem wnętrza, otoczenie w gran. cmentarza kościelnego, dzwonnica
Depułtycze Stare - park podworski
Depułtycze Królewskie Kolonia – kopiec ziemny
Depułtycze Stare kopiec ziemny
Busówno Kolonia - grodzisko wczesnośredniowieczne
Chylin – zespół pałacowo-parkowy
Olchowiec – kościół paraﬁalny pw. św. Małgorzaty z wyposażeniem wnętrza i otoczeniem w gran. cmentarza kościelnego, dzwonnica, otaczający drzewostan
Tarnów – grodzisko wczesnośredniowieczne
Pawłów – kościół rzymskokatolicki pw. Jana Chrzciciela wraz z wystrojem wnętrza,
drzewostan w obrębie cmentarza kościelnego
Majdan Krępkowski (ob. Leszczanka) – kopiec ziemny
Pawłów - cmentarz rzymskokatolicki
Kanie - zespół pałacowo-parkowy
Kanie – kościół rzymskokatolicki pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
Kanie – grodzisko wczesnośredniowieczne
Kanie – cmentarzysko kurhanowe
Krasne - zespół pałacowo-parkowy
Rejowiec Fabryczny - założenie dworsko-parkowe: d. dwór, otaczający park, układ zieleni zw. Dębinka
Rejowiec Fabryczny – kopiec ziemny
Pławanice - d. cerkiew greckokatolicka, ob. kościół ﬁlialny rzymskokatolicki pw. św.
Jana Ewangelisty wraz z wyposażeniem w zabytki ruchome i najbliższym otoczeniem
Kamień Kolonia - cmentarz ewangelicko-augsburski
Koczów - kurhan
Józeﬁn Kolonia – kopiec ziemny
Rejowiec - zespół pałacowo-parkowy: pałac z wyposażeniem, oﬁcyna, czworak, pozostałość ogrodzenia z bramą, park
Rejowiec - układ zieleni parkowej przy Cukrowni
Rejowiec - d. cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła, dzwonnica, drzewostan w gran. ogrodzenia cmentarza cerkiewnego
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LOKALIZACJA

(gmina)

Rejowiec

Ruda-Huta

Sawin

Dorohusk

Wojsławice

Żmudź

MIEJSCOWOŚC, OBIEKT
Rejowiec - kościół rzymskokatolicki pw. św. Jozafata BM, żeliwny parkan, starodrzew
w gran. parkanu
Rejowiec, ul. Rynek 1 – dom
Rejowiec Kolonia – kopiec ziemny
Niedziałowice – kopiec
Żulin (ob. Zagrody) – wał ziemny otoczony fosą
Ruda-Huta - kościół ewangelicko-augsburski, ob. kościół polskokatolicki pw. św.
Mateusza wraz z działką i porastającym ją drzewostanem
Hniszów - zespół dworsko-parkowy
Czułczyce (Przysiółek) - kościół rzymskokatolicki pw. Wszystkich Świętych
z wyposażeniem wnętrza, otoczenie w gran. cmentarza kościelnego, dzwonnica
Czułczyce Duże – kopiec ziemny
Czułczyce Kolonia – założenie dworsko-parkowe
Czułczyce Kolonia – grodzisko wczesnośredniowieczne
Sawin - zespół architektoniczny: kościół rzymskokatolicki pw. Przemienienia Pańskiego
wraz z wyposażeniem wnętrza, dzwonnica-brama, przytułek dla starców, mur (ogrodzenie), drzewostan w obrębie cmentarza kościelnego
Sajczyce – grodzisko wczesnośredniowieczne
Barbarówka – kopiec ziemny
Dorohusk – zespół pałacowo-parkowy
Świerże - zespół dworsko-parkowy
Świerże – kościół rzymskokatolicki pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
Świerże - cmentarz grzebalny rzymskokatolicki
Zamieście - zespół dworsko-parkowy
Majdan Nowy – grodzisko wczesnośredniowieczne
Turowiec - cerkiew greckokatolicka, ob. kościół rzymskokatolicki pw. św. Barbary
Wólka Putnowicka – cmentarzysko kurhanowe
Wojsławice - układ urbanistyczny osady Wojsławice, obejmujący rozplanowanie oraz
utrzymane w tradycyjnej skali relacje przestrzenne zabudowy miejskiej z XIX-XX w.,
z akcentami monumentalnych zespołów architektonicznych: kościelnego, cerkiewnego i bożniczego
Wojsławice - zespół kościelny: kościół rzymskokatolicki pw. św. Michała Archanioła
wraz z wyposażeniem w zabytki ruchome, dzwonnica, plebania, drzewostan w gran.
cmentarza kościelnego
Wojsławice - d. cerkiew greckokatolicka, ob. cerkiew prawosławna pw. MB Kazańskiej
Wojsławice – zamczysko średniowieczne
Wojsławice - synagoga
Ostrów Kolonia - cmentarz wojenny z I wojny światowej
Wólka Leszczańska - zespół dworsko-parkowy
Wólka Leszczańska - zajazd
Żmudź – d. cerkiew greckokatolicka, ob. kościół rzymskokatolicki pw. Podwyższenia
Krzyża Św., dzwonnica
Pobołowice - młyn wodno-gazowy,
Pobołowice – cmentarzysko kurhanowe – 10 kopców ziemnych
Pobołowice – cmentarzysko kurhanowe – 25 kopców ziemnych
Pobołowice – cmentarzysko kurhanowe – 2 kopce ziemne
Pobołowice – cmentarzysko kurhanowe – 10 kopców ziemnych
Pobołowice – cmentarzysko kurhanowe – 6 kopców ziemnych
Klesztów - architektoniczny zespół sakralny: d. cerkiew greckokatolicka, ob. kościół
rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia NMP wraz z wyposażeniem wnętrza w zabytki
ruchome, d. cmentarz przykościelny wraz z drzewostanem, dzwonnica, przytułek, dom
kościelnego, mur ogrodzeniowy, plebania
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INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA
Dużą szansą rozwoju turystyki na badanym obszarze może być dobrze rozbudowana infrastruktura
szlaków turystycznych. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze wytyczyło na tym obszarze następujące szlaki:
• Szlak Nadbużański – czerwony: najdłuższy szlak pieszyRegionu Lubelskiego, ma ok. 320
km długości (rozpoczyna się w miejscowości Kózki w województwie mazowieckim, przebieg: Hanna – Stawki – Różanka – Włodawa – Orchówek – Sobibór – Zbereże – Hniszów –
Świerże – Dorohusk – Uchańka – Dubienka – Skryhiczyn – Horodło – Wieniawka – Strzyżów
– Hrubieszów),
• Szlak Pojezierny Południowy – żółty: długość 57,8 km (przebieg: Urszulin – Zastawie –
Kolonia – Wereszczyn – Wielkopole – Tarnów –Serniawy – Sawin – Ruda – Ruda Opalin –
Hniszów),
• Szlak Tadeusza Kościuszki – niebieski: długość 120,5 km (przebieg: Uchańka – Dubienka
– Starosiele – Maziarnia Strzelecka – Raciborowice – Kurmanów – Buśno – Jarosławiec –
Wojsławice - Majdan Nowy – Bończa – Zastawie – Surhów – Topola – Wólka Orłowska –
Tuligłowy – Krasnystaw),
• Szlak Ariański – żółty: długość 64,1 km (przebieg: Rejowiec Fabryczny – Rejowiec – Krynica
– Krupe – Siennica Nadolna – Krasnystaw – Surhów – Zawada – Skierbieszów),
• Szlak Rezerwatów Przyrody – zielony: długość 101,3 km (przebieg: Urszulin – Zabrodzie
– Bieleckie – Borysik – Świerszczów – Kopina - Wólka Cycowska – Cyców – Kolonia Kulik –
Buza – Olchowiec - Pniówno – Krobonosz – Stawska Góra – Parypse – Horodyszcze – Kolonia
Horodyszcze – Chełm – Pokrówka – Żółtańce – Weremowice – Kolonia Uher – Zagroda – Kolonia
Depułtycze – Kasiłan – Sielec – Kumów Plebański – Kolonia Leszczany – Alojzów – Wojsławice),
• Szlak Bagien i Moczarów – niebieski: długość 45 km (przebieg: Dorohusk – Turka – Brzeźno
– Gotówka – Stańków – Chełm),
Przez teren powiatu chełmskiego i miasta Chełm przechodzą następujące szlaki rowerowe:
• Nadbużański Szlak Rowerowy: Janów Podlaski – Pratulin – Lebiedziew – Kostomłoty – Kodeń
– Jabłeczna – Sławatycze – Włodawa – Dorohusk – Dubienka – Gródek – Hrubieszów (czerwony, 286 km),
• Trasa Rowerowa „Uroki Sobowickie”: Las Borek Nadleśnictwo Chełm – rezerwat przyrody „Wolwinów” – Pokrówka – Żółtańce – rezerwat przyrody „Torfowisko Sobowice” – Rudka
– Zawadówka – Chełm (czerwony, ok. 18 km),
• Trasa Rowerowa „Południowe panoramy Chełma”: rozpoczyna się w okolicy lasu Borek
i przebiega przez miejscowości: Strupin Duży, Kol. Krzywice, Depułtycze Królewskie, Nowe
Depułtycze, Zagrodę, Uher, Weremowice i Zawadówkę. Ścieżka prowadzi przez malownicze tereny Pagórów Chełmskich i umożliwia podziwianie panoramy Chełma (żółty, 30 km),
• Trasa Rowerowa „Leśne ostępy Chełmskiego Parku Krajobrazowego”: ścieżka rozpoczyna się na północnych obrzeżach Chełma i biegnie w okolicy zalewu „Stańków”, miejscowości
Stańków oraz przez tereny leśne w pobliżu wsi Czułczyce i Sajczyce (zielony, 9,45 km).
• Szlak Wyżynny – czerwony: długość ok. 200 km (przebieg: Kazimierz Dolny – Lublin –
Trawniki – Chełm – Dorohusk).
Infrastrukturę szlaków turystycznych i rowerowych uzupełniają szlaki konne i ścieżki przyrodnicze.
Szlak konny został wytyczony na terenie gmin powiatu chełmskiego: Sawin, Ruda-Huta, Chełm,
a także sąsiadujących z nimi gmin powiatu włodawskiego. Szlak ten został nazwany Poleskim
Szlakiem Konnym. Jego długość wynosi ok. 270 km, w tym ok. 100 km znajduje się na terenie powiatu chełmskiego.
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Mapa nr 1. Uwarunkowania rozwoju turystyki w powiecie chełmskim

Źródło: Strategia rozwoju powiatu chełmskiego na lata 2008-2015
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W poznaniu walorów przyrodniczych powiatu chełmskiego i miasta Chełm pomocne są ścieżki przyrodnicze wyznaczone w granicach parków krajobrazowych tj.:
• Ścieżka „BAGNO SEREBRYSKIE“ – przebiega przez rezerwat przyrody „Bagno Serebryskie”.
Trasa ścieżki rozpoczyna się w miejscowości Nowiny. Ścieżka umożliwia poznanie unikalnego w skali Europy ekosystemu torfowiska niskiego typu węglanowego. Trasa ścieżki kończy się
w okolicach wsi Koza Gotówka. Długość ścieżki – 4,5 km, czas przejścia – 2,5 godziny.
• Ścieżka „BACHUS“ - ścieżka zlokalizowana jest na terenie gminy Sawin w północno-zachodniej części parku przy rezerwacie przyrody „Bachus”. Trasa ścieżki umożliwia poznanie różnorodnych siedlisk leśnych z interesującą fauną i ﬂorą. Długość ścieżki - 4,5 km, czas przejścia
– 2,5 godziny.
• Ścieżka „STAŃKÓW“ - ścieżka zlokalizowana jest na terenie gminy Chełm w południowowschodniej części Chełmskiego Parku Krajobrazowego. Ścieżka umożliwia poznanie ekosystemów: wodnego i leśnego oraz zasad prowadzenia gospodarki leśnej. Długość ścieżki – 6 km,
czas przejścia – 3 godziny.
• Ścieżka „STARORZECZE BUGU“ - zlokalizowana jest w dolinie Bugu na terenie gminy
Dubienka w północno-wschodniej części Strzeleckiego Parku Krajobrazowego. Początek ścieżki znajduje się przy ośrodku wypoczynkowym w Starosielu i prowadzi wzdłuż Bugu i starorzecza tzw. „bużyska“ oraz wśród bogatych ﬂorystycznie łąk. Ścieżka kończy się przy ośrodku
w Starosielu. Długość ścieżki – 5 km, czas przejścia – 2,5 godziny, czas przejazdu rowerem –
1,5 godziny.
• Ścieżka „LASY STRZELECKIE“ - zlokalizowana jest na terenie gminy Białopole w centralnej
części Strzeleckiego Parku Krajobrazowego. Początek ścieżki znajduje się przy pałacu myśliwskim Zamoyskich w Maziarni Strzeleckiej, następnie prowadzi przez różne typy siedlisk leśnych
i kończy się przy szkółce leśnej. Umożliwia poznanie zbiorowisk leśnych, ciekawej fauny i ﬂory
oraz zasad prowadzenia gospodarki leśnej w Lasach Strzeleckich. Długość ścieżki – 6 km, czas
przejścia – 3 godziny.
• Ścieżka przyrodniczo-historyczna w Hniszowie „BOLKO“ - początek ścieżki znajduje
się ok. 500 m od drogi Dorohusk-Włodawa, na południowo-zachodnim krańcu wsi. Jednym
z bardziej atrakcyjnych i nie odkrytych jeszcze przez turystów miejsc jest park podworski
w Hniszowie, którego perłą jest najpotężniejszy na Lubelszczyźnie dąb szypułkowy „Bolko“.
Długość ścieżki – 1,2 km, czas przejścia – 30 minut.
• Ścieżka przyrodnicza „Meandry Bugu” - trasa ścieżki rozpoczyna się na skraju parku podworskiego w Hniszowie. Walory przyrodnicze tego terenu spowodowały włączenie go do europejskiej sieci Natura 2000 jako formę obszaru specjalnej ochrony ptaków „Dolina Środkowego
Bugu”. Długość ścieżki: ok. 5 km, czas przejścia: do 3 godzin, czas przejazdu rowerem: do
1,5 godziny.
• Ścieżka „Kotlina Pawłowa” - składa się z 7 przystanków, na których ukazane zostały najcenniejsze osobliwości przyrodnicze oraz miejsca o znaczeniu historycznym. Drogę można przebyć
pieszo, na rowerze lub konno.
Ważnym elementem infrastruktury turystycznej są gospodarstwa agroturystyczne. Najliczniej gospodarstwa agroturystyczne funkcjonują w gminach: Dubienka (7 gospodarstw), Chełm (3), Rejowiec
Fabryczny (3), Wojsławice (2), Dorohusk (1) oraz Wierzbica (1).
Powiat chełmski i miasto Chełm w 2008 roku dysponowały 13 całorocznymi obiektami noclegowymi, które posiadają ok. 850 miejsc noclegowych. W roku 2008 liczba turystów korzystających
z obiektów zbiorowego zakwaterowania wyniosła 36978 osób (5,5% turystów w województwie),
w tym turyści zagraniczni stanowili 6,6% (3% turystów zagranicznych odwiedzających województwo w 2008 r.). W tabeli poniżej przedstawiono liczbę turystów odwiedzających powiat chełmski
i miasto Chełm w latach 2005-2008. W ciągu 4 lat zauważalny jest spadek liczby turystów w powiecie chełmskim i wzrost liczby turystów w mieście Chełm.
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Tabela 3. Liczba turystów korzystających z noclegów
Powiat Chełmski
Wyszczególnienie/rok

2005

2006

Miasto Chełm
2007

2008

2005

2006

2007

2008

Turyści korzystający z nocle7874
gu ogółem

6473

6067

4040

21758

25283

27773

32938

Turyści zagraniczni korzysta2438
jący z noclegów

2148

1910

1124

2228

2051

1538

1319

Źródło: Bank Danych Regionalnych

Na terenie powiatu chełmskiego i miasta Chełm wyznaczono szlaki dziedzictwa kulturowego: szlak
cerkiewny, szlak pamiątek kultury żydowskiej, szlak przenikania kultur, szlak podziemia kredowe,
szlak kultury wsi i miasteczek. Na terenie miasta przebiegają dwa miejskie szlaki: zabytków architektury i pomników przyrody.

Poza tym w Chełmie i na terenie powiatu chełmskiego funkcjonuje rozwinięta baza rekreacyjno
– sportowa: stadion, pływalnie (kryta i odkryta), sztuczne lodowisko, korty tenisowe, kręgielnia.
Atrakcjami turystycznymi w okresie letnim są przejażdżki bryczkami, wędrówki konne, nauka jazdy
konnej oraz w okresie zimowym kulig.

Największą atrakcją analizowanego obszaru jest zabytkowa kopalnia kredy „Chełmskie Podziemia
Kredowe”. Podziemia są pozostałością kilku wieków eksploatacji pod miastem kredy piszącej.
Niegdyś służyły one również mieszkańcom jako miejsce schronienia podczas napadów, wojen
i grabieży. Pod staromiejską zabudową, na stokach kredowego wzgórza, w ciągu setek lat powstawały wyrobiska, które swój początek brały w piwnicach mieszczańskich domów. Labirynt korytarzy
i komór, zwanych też salami, na kilku poziomach wydobywczych, położonych na głębokości nawet
20 metrów pod powierzchnią ziemi, powstał w wyniku przypadkowego łączenia się pojedynczych
wyrobisk. Eksploatację najwyższej jakości kredy prowadzono bez jakiejkolwiek kontroli, niemniej
wykształciły się oryginalne techniki pozyskiwania surowca oraz nigdzie więcej nie spotykane zabezpieczenia wyrobisk. Szacuje się, że po zakończeniu eksploatacji, pod niewielkim obszarem Starego
Miasta istniało kilkanaście kilometrów korytarzy. Chełmskie Podziemia Kredowe kryją do dzisiaj
wiele zagadek, niespodzianek i tajemnic.

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH
Organizowane na obszarze Ziemi Chełmskiej festyny oraz imprezy kulturalne stanowią bardzo ważny element promocji i są jednym ze sposobów wzbudzenia zainteresowania potencjalnego turysty. Poniżej przedstawiono harmonogram imprez kulturalnych na terenie gmin powiatu chełmskiego
i miasta Chełm.
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Tabela 4. Harmonogram wybranych imprez kulturalnych na terenie Ziemi Chełmskiej
gmina

impreza

III

IV

V

VI

VII VIII IX

X

XI

XII
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Mistrzostwa Powiatu Chełmskiego w Szachach Indywidualnych
Powiatowy Przegląd Pieśni Maryjnej
Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze
Gmina Białopole Dni Sportu – Turniej Dzikich Drużyn w Piłce Nożnej
Gminne Święto Plonów – Białopole
Grand – Prix Lubelszczyzny
Szachowy Turniej Niepodległości
Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek
Gmina Chełm
Nadbużańskie Święto Pszczoły
Kwietny Bieg 2010
Nadbużańskie Biegi Ekologiczne
Biesiada Świętojańska
Gmina
Dni Dubienki
Dubienka
Dożynki Gminne - Dubienka
Biegi Niepodległościowe
Międzygminny Turniej Siatkówki Oldbojów Mężczyzn
Gmina
Powiatowy Turniej Szachowy o „ZŁOTĄ WIEŻĘ”
Leśniowice
Powiatowy Przegląd Widowisk Kolędowych
Regionalny Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej
Integracyjne Warsztaty Plastyczne dla dzieci
Konkurs Palm i Pisanek Wielkanocnych
Gmina Rejowiec Konkurs plastyczny „Dzieje Rejowca”
Biesiada Mikołaja Reja
Wystawa Grupy „SAM” z okazji 25-lecia istnienia
Dożynki Gminne – Rejowiec
Przegląd Widowisk Obrzędowych i Teatrów Wiejskich
Ogólnopolski Zlot Miłośników Twórczości Ryszarda Kapuścińskiego
Gmina Rejowiec
„Kapumaniacy”
Fabryczny
Jarmark Pawłowski – Ginące Zawody

miesiąc
I
II

Gmina Sawin

Gmina
Wierzbica

Eko – Majówka
Wyżyna Teatralna
Bolkowanie
Nadbużańska Akademia Smaku
Zawody Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze
Międzygminne Zawody Sportowo - Pożarnicze OSP
Ogólnopolskie Zawody Konne w Ścieżce Huculskiej o „Memoriał Jaśmina”
Dni Gminy Sawin
Biegi Niepodległości Ulicami Sawina
Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Wierzbica Pod Hasłem
„Stop Nałogom”
Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w zapasach kobiet
Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Uczniów Gimnazjum
Międzynarodowy Plener Malarsko – Rzeźbiarski
Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych
Gminne Święto Plonów – Wierzbica

Gmina
Wojsławice

Powiatowy Przegląd Pieśni Powstańczej

Miasto Chełm

Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych, Kapel Ludowych i Śpiewaków
Koncert kolęd i pastorałek
Wielobój Sportowo Rekreacyjny o Puchar Prezydenta Miasta Chełm Szkół
Podstawowych.
Ogólnopolskie Mistrzostwa Break Dance i Electric Boogie
Mistrzostwa Polski Juniorek w Zapasach.
Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy
Dni Chełma połączone z Jarmarkiem
Międzynarodowy Festiwal Rockowy
Chełmstok 2010
Festyn „Pożegnanie Lata”
Mistrzostwa Polski Formacji Tanecznych
Zaduszki Jazzowe
Powiatowy Konkurs Recytatorski Literatury Współczesnej dla młodzieży gimnazjalnej, szkół średnich i dorosłych
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Gmina
Ruda-Huta
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impreza

miesiąc
I
II

III

IV

V

VI

VII VIII IX

X

XI

XII

Turysta odwiedzający Ziemię Chełmską poza możliwością zwiedzania ciekawych miejsc i wyjątkowych zabytków ma możliwość uczestniczenia w organizowanych
imprezach kulturalnych.
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Regionalny Festiwal Beczki
Euro Gimnazjada
Miasto Rejowiec Marszobieg im. Zbigniewa Szczepańskiego
Fabryczny
Ogólnopolski turniej w wyciskaniu sztangi leżąc
Lipcowy Festiwal Kresowy
Turniej piłki nożnej im. Artura Rudzińskiego
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JAKOŚĆ KADR ORAZ PROCEDURY ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W SEKTORZE TURYSTYKI
Zarządzanie turystyką to sposób na zdobycie wiedzy, jak i podniesienie konkurencyjności Ziemi
Chełmskiej w sektorze turystyki, a także zwiększenie poziomu satysfakcji turystów krajowych i zagranicznych.
O dobrze rozwiniętym sektorze turystyki na terenie Ziemi Chełmskiej świadczy duża liczba biur podróży, organizacji turystycznych, hoteli i schronisk, muzeów i izb regionalnych oraz galerii.
Na terenie powiatu i miasta Chełm działa siedem biur podróży:
•
•
•
•
•
•
•

„ATENA”
“COMFORT TRAVEL”
“GLOBIS”
“KRYSTYNA”
“LIDER - TOUR”
“TUR TRAVEL”
“TURPOL”.

Wszystkie biura mieszczą się na terenie miasta i posiadają zróżnicowaną ofertę turystyczną.
Na terenie Chełma funkcjonuje 5 galerii, które organizują wystawy czasowe o charakterze: literackim, historycznym, plastycznym.
Na terenie miasta Chełm i powiatu chełmskiego znajduje się 13 obiektów hotelowych:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HOTEL „KAMENA”
CENTRUM USŁUG HOTELOWYCH “RELAX”
HOTEL “DUET”
HOTEL “KOZAK”
HOTEL “ALBATROS”
USŁUGI HOTELARSKIE “MARIA”
SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE PTSM
POKOJE GOŚCINNE MOSiR “STADION”
POKOJE GOŚCINNE MOSiR “KUMOWA DOLINA”
ZAJAZD „TRZY DĘBY”
DOM PIELGRZYMA
BURSA SZKOLNA ZESPOŁU WYCHOWANIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO –
PEDAGOGICZNEJ
• INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH
• HOTEL ZAJAZD GOŚCINIEC.
Obiekty te łącznie dysponują ok. 850 miejscami noclegowymi.
Na terenie Ziemi Chełmskiej rozwinęła się agroturystyka. Na tym obszarze funkcjonuje 17 gospodarstw agroturystycznych (najwięcej w Gminie Dubienka, Chełm i Rejowiec Fabryczny).
Ziemia Chełmska słynie z silnie zakorzenionej tradycji ludowej. Działający na tym terenie twórcy ludowi zajmują się garncarstwem, bednarstwem, kowalstwem, wikliniarstwem. Wyroby ludowe można oglądać w izbach regionalnych na terenie 8 gmin (Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Sawin,
Siedliszcze, Dorohusk, Dubienka, Leśniowice, Żmudź):
•
•
•
•
•
•
•

„Chata – skansen” w Rejowcu
Pawłowski Ośrodek Garncarski w Pawłowie
Izba Bednarska w Rejowcu Fabrycznym
„Świat Staroci Józefa” w Sawinie
„Skansen” w Siedliszczu
Izba regionalna w Stanisławowie
Izba regionalna w Turce
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•
•
•
•
•

„Izba etnograﬁczna” w Dorohusku
„Izba u cioci Mazurkowej” w Brzeźnie
Izba tradycji w Dubience
Ośrodek Dokumentacji, Życia, Kultury i Twórczości na Wsi Leśniowskiej w Kumowie
Izba Twórcza – Stanisława Mąka.

Na terenie Ziemi Chełmskiej turystyką zajmują się również organizacje pozarządowe. Należą do nich:
•
•
•
•

Oddział PTTK im. K. Janczykowskiego
Oddział Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych (PTSM)
Oddział Wojskowy PTTK
Automobilklub Chełmski.

Rozwojem turystyki oraz współpracy międzyregionalnej na terenie Ziemi Chełmskiej zajmuje się
Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug. Celem tego Stowarzyszenia jest rozwijanie współpracy
sąsiedzkiej w zakresie: rozwoju regionalnego, transportu i komunikacji, zaopatrzenia w nośniki energii i wodę, ochrony przyrody i środowiska, przemysłu, wymiany handlowej, rolnictwa i przetwórstwa
rolnego, edukacji i badań naukowych, ochrony zdrowia, kultury, sztuki, turystyki i rekreacji.
Decydującą rolę w wyznaczaniu kierunków rozwoju turystyki oraz współpracy międzyregionalnej
pełnią władze samorządowe. Poza wyznaczaniem kierunków rozwoju turystyki powiat chełmski
i miasto Chełm realizują projekty, wspierają inicjatywy społeczne oraz zajmują się promocją regionu.
Procedury zarządzania wiedzą w sektorze turystyki i współpracy międzyregionalnej w ramach niniejszego Planu obejmują Starostwo Powiatowe w Chełmie i Urząd Miasta Chełm.
Zakres działalności Starostwa Powiatowego reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym, natomiast zadania Urzędu Miasta reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Zasady funkcjonowania i organizacji Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta określają regulaminy
organizacyjne.
W Starostwie Powiatowym w Chełmie wewnętrzną komórką mająca w zakresie działania związane
z turystyką jest Wydział Oświaty i Kultury (obok zadań z zakresu oświaty, kultury i ochrony zdrowia). Są to kompetencje w zakresie turystyki i sportu:
1. tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury ﬁzycznej,
2. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
3. prowadzenie działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń
kultury ﬁzycznej oraz związków sportowych i klubów sportowych w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,
4. organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju, w tym:
• popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
• organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
• szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,
• tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej,
• promowanie potencjału kulturalnego i turystycznego gmin i powiatu w kraju i za granicą.
Z powyższego zakresu kompetencji w obszarze turystyki wynika, że zadania w dziedzinie turystyki
są niedoprecyzowane.
Działania z zakresu współpracy międzyregionalnej zostały przyporządkowane do zadań Wydziału
Rozwoju Gospodarczego. Wydział ten zajmuje się w szczególności działaniami w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych. W zakres kompetencji wydziału wchodzi:
• promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego powiatu w kraju i za granicą,
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• prowadzenie dokumentacji z zakresu nawiązywania współpracy i kontaktów zagranicznych.
Wydział Rozwoju Gospodarczego realizuje również projekty z zakresu turystyki.
W Urzędzie Miasta Chełm zadania z zakresu turystyki zostały przyporządkowane do Wydziału
Kultury, Sportu i Turystyki. Do zakresu działań wydziału w szczególności należą sprawy:
• ochrony dóbr kultury i sztuki,
• dotyczące kultury, kultury ﬁzycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
• nadzoru nad realizacją zadań przez: Chełmską Bibliotekę Publiczną, Muzeum Ziemi Chełmskiej,
Chełmski Dom Kultury oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
• organizowania obchodów rocznic i świąt oraz współpracy w tym zakresie z organami administracji państwowej, stowarzyszeniami, związkami kombatanckimi, Kościołem katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi.
Z powyższego zakresu wynika, że do kompetencji wydziału należy m.in. nadzór nad zadaniami realizowanymi przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR). Zgodnie ze swoim statutem MOSiR
realizuje zadania miasta Chełma w zakresie kultury ﬁzycznej, informacji turystycznej oraz obsługi
ruchu turystycznego. Do zadań ośrodka w zakresie informacji turystycznej i obsługi ruchu turystycznego należy w szczególności:
a) pozyskiwanie, przetwarzanie i udzielanie kompleksowej informacji turystycznej obejmującej
teren miasta Chełma,
b) udzielanie wszechstronnej informacji turystycznej, zarówno krajoznawczej jak i użytecznej
(kolejowej, lotniczej, autobusowej, gastronomicznej, hotelarskiej, itp.),
c) stała i systematyczna promocja walorów turystyczno-krajoznawczych miasta Chełma w regionie, kraju i za granicą oraz lokalnej prasie, radiu i telewizji,
d) współpraca z autorami i wydawcami przewodników, map, folderów i informatorów turystycznych dla potrzeb turystów krajowych i zagranicznych,
e) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie wydawnictw turystycznych m.in. bieżących
serwisów informacyjnych z dziedziny turystyki, wydawnictw promujących walory turystyczno-krajoznawcze i wypoczynkowe miasta Chełma i regionu,
f) prowadzenie szkolenia i doskonalenia kadry informatorów turystycznych,
g) udostępnianie materiałów szkoleniowo-informacyjnych oraz zasobów bibliotecznych w celu
opracowania programów imprez turystyki aktywnej i kwaliﬁkowanej,
h) utrzymanie stałej współpracy z biurami podróży, organizacjami turystyki i instytucjami kultury i rozrywki w zakresie tworzenia produktu turystycznego dla mieszkańców Chełma, turystów krajowych i zagranicznych,
i) udział w tworzeniu i prowadzeniu komputerowego systemu informacji turystycznej,
j) współpraca z organami państwowymi i samorządowymi oraz właściwymi organizacjami w zakresie opracowywania programów turystycznych oraz programów turystycznego zagospodarowania miasta.
Powyższe zadania MOSiR-u realizowane są głównie przez Chełmski Ośrodek Informacji Turystycznej.
Należy zaznaczyć, iż obecnie to Chełmski Ośrodek Informacji Turystycznej reprezentuje miasto i powiat w szeregu imprez targowych w kraju i za granicą. ChOIT nie tylko funkcjonuje w systemie informacji, ale również samodzielnie prowadzi i aktualizuje rozbudowaną stronę internetową, obejmującą szereg cennych dla turysty informacji, również w wersjach językowych.
Zadania z zakresu współpracy międzyregionalnej miasta Chełma przyporządkowane zostały Wydziałowi Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą. Do kompetencji wydziału w zakresie współpracy międzynarodowej należą sprawy wynikające z zawartych przez miasto porozumień
z miastami partnerskimi i innymi organizacjami oraz promowania potencjału gospodarczego i kulturalnego miasta w kraju i za granicą. Wydział realizuje również projekty z zakresu turystyki.
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OBSZARY DZIAŁAŃ W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ
Międzynarodowa współpraca transgraniczna i międzyregionalna stanowi istotny element polityki
rozwoju powiatu chełmskiego i miasta Chełm. Zapewnia ona przepływ doświadczeń pomiędzy regionami z różnych państw, a tym samym wspiera działania zmierzające do podniesienia jakości
funkcjonowania instytucji samorządowych; ułatwia rozwój turystyki; prowadzi do kulturowego i
edukacyjnego rozwoju regionu; jest narzędziem promocji.
Miasto Chełm obecnie nawiązało kontakty międzynarodowe z:
•
•
•
•
•
•

Miastem Kowel
Miastem Morlaix
Miastem Utena
Miastem Knoxville
Miastem Sindelﬁngen
Młodzieżowym Centrum w Liepaji.

Powiat chełmski nawiązał współprace międzynarodową z:
• Kowelską Rejonową Administracją Państwową Obwodu Wołyńskiego na Ukrainie
• Rejonem Solecznickim
• Miastem Trebiszów.
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4. Analiza SWOT
Analiza SWOT stanowi podsumowanie diagnozy potencjału turystycznego Ziemi Chełmskiej.
Prezentuje ona mocne i słabe strony obszaru w aspekcie możliwości stworzenia produktów turystycznych, jak również szanse i zagrożenia, które mają lub mogą mieć wpływ na rynek turystyczny,
a tym samym na rozwój produktów turystycznych.
Analiza SWOT w celu zobrazowania potencjału turystycznego powiatu chełmskiego i miasta Chełm
przedstawiona została w podziale na trzy obszary: przestrzeń turystyczna, kadry i systemy instytucjonalne oraz działania marketingowe.

•
•

•

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

•

Przestrzeń turystyczna
Mocne Strony
Słabe Strony
Korzystne położenie, w niewielkiej
odległości od Lublina;
Różnorodna oferta imprez kulturalnych
• Duża sezonowość ruchu i usług
organizowanych na terenie powiatu
turystycznych;
chełmskiego i miasta Chełm;
• Brak imprez o zasięgu ogólnopolskim i
Kultywowanie tradycyjnych zawodów
międzynarodowym;
przez społeczność wiejską (bednarstwo,
• Niedostateczna i niskiej jakości
garncarstwo, kowalstwo, wikliniarstwo);
infrastruktura hotelowa i
Duża liczba obiektów zabytkowych
gastronomiczna;
świeckich i sakralnych;
• Niewystarczająca baza sportowo –
Liczne walory przyrodnicze do
rekreacyjna;
uprawiania turystyki (ok. 35%
• Zły stan techniczny części zabytków;
powierzchni Ziemi Chełmskiej to
• Brak odpowiedniego oznakowania
obszary o wyróżniających się walorach
atrakcji turystycznych;
przyrodniczo - krajobrazowych);
• Stosunkowo niewielka lesistość obszaru;
Duża powierzchnia obszarów prawnie
chronionych (PN, OChK, PK i rezerwaty
• Słabo rozwinięty system informacji
przyrody);
turystycznej;
Duża liczba gospodarstw
• Zły stan infrastruktury komunalnej i
agroturystycznych;
„małej” infrastruktury turystycznej,
(parkingi, oznakowanie atrakcji
Duży potencjał do rozwoju turystyki
turystycznych itp.);
wodnej, konnej i rowerowej;
• Brak zintegrowanego produktu
Rozbudowana sieć szlaków: konne,
turystycznego łączącego atrakcje powiatu
rowerowe, ścieżki przyrodnicze itp.
chełmskiego i miasta Chełm.
Rozwijająca się infrastruktura hotelowa i
gastronomiczna;
Duże możliwości uprawiania turystyki
aktywnej: rowerowej, konnej, pieszej,
wodnej i specjalistycznej;
Sprawnie funkcjonujący Ośrodek
Informacji Turystycznej;
Bardzo dobre warunki klimatyczne obszar o największej sumie rocznego
promieniowania słonecznego.
Szanse
Utworzenie zintegrowanego produktu
turystycznego łączącego atrakcje powiatu
chełmskiego i miasta Chełm;

Zagrożenia
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•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•
•

•

Szanse
Zagrożenia
Rozwój turystyki daje możliwość
zwiększenia miejsc pracy i zdobycia
nowych kwaliﬁkacji;
Wzrost zainteresowania wypoczynkiem
• Niewykorzystanie funduszy unijnych
w miejscach mniej zatłoczonych - w
dających szansę rozwoju turystyki;
bezpośrednim kontakcie z przyrodą i
lokalną kulturą, rosnące zainteresowanie
• Potencjalna kolizja działań mających na
turystyką aktywną;
celu rozwój sektora turystyki z rygorami
ochrony środowiska na obszarach
Wzmożone zainteresowanie wyjazdami
podlegających prawnej ochronie
weekendowymi, rosnący popyt
przyrody;
na kompleksowe pakiety usług
turystycznych;
• Mentalność społeczności lokalnej
przejawiająca się w niedocenianiu roli
Wzrost poziomu dochodów
turystyki.
społeczeństwa przejawiający się
m.in. zwiększaniem części dochodu
przeznaczanego na cele turystyczne;
Wzrost rangi turystyki w gospodarce
krajowej oraz możliwość łatwiejszego
pozyskania funduszy na jej rozwój.
Kadry i system instytucjonalny
Mocne Strony
Słabe Strony
Efektywnie działające organizacje
turystyczne;
• Niedobór kadr obsługi turystyki;
Istnienie komórek JST odpowiedzialnych
za sektor turystyki;
• Brak odrębnej komórki w strukturze
jednostek samorządu terytorialnego
Coraz lepsza jakość kadr zajmujących
specjalizującej się w turystyce.
się turystyką (większość osób ma
wykształcenie kierunkowe i ukończone
szkolenia).
Szanse
Zagrożenia
• Brak odpowiedniej informacji i kryteriów
Możliwość szkolenia i podwyższania
kwaliﬁkowalności na określone grupy
kwaliﬁkacji w ramach Europejskiego
szkoleń;
Funduszu Społecznego;
• Niechęć do zmian i uproszczenia
W ramach współpracy międzyregionalnej
procedur w instytucjach działających w
osoby zatrudnione w turystyce (jak
sektorze turystyki, które wpłynęłyby na
również instytucje w niej działające)
poprawę funkcjonowania tych jednostek;
mają możliwość wykorzystania dobrych
• Brak koordynacji działań w sferze
praktyk partnera.
turystyki między poszczególnymi
podmiotami zajmującymi się obsługą
ruchu turystycznego w powiecie.
Działania marketingowe
Mocne Strony
Słabe Strony
Dość dobrze rozwinięty system promocji
turystyki (foldery, mapy);
Funkcjonowanie w społeczeństwie
• Zbyt wąski zasięg realizowanych działań
wypromowanych lokalnych legend,
promocyjnych;
podań i wierzeń (Duch Bieluch);
• Niewystarczający system informacji
Występowanie na terenie Ziemi
przestrzennej.
Chełmskiej tradycyjnego rękodzielnictwa
wykorzystywanego do celów
promocyjnych.
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Szanse
•

•

•

•

Wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych do promocji i rozwoju
turystyki;
Realizacja projektu kluczowego w ramach
RPO WL 2007-2013 pt. „Regionalna
infrastruktura informacji przestrzennej”;
Stworzenie kompleksowej oferty
przyrodniczej (np. przewodnik
turystyczny) promującej obszary
chronione;
Wykorzystanie współpracy
międzyregionalnej i międzynarodowej
powiatu chełmskiego i miasta Chełm do
skutecznej promocji turystyki w kraju i za
granicą.

Zagrożenia

•
•
•

Zmieniające się potrzeby odbiorców;
Niedostosowanie oferty do potrzeb
potencjalnych odbiorców;
Brak współpracy w zakresie rozwijania
i promowania wspólnego produktu
turystycznego.

Wskazane w analizie SWOT mocne strony pozwolą wykorzystać zaistniałe szanse rozwoju turystyki na obszarze Ziemi Chełmskiej. Natomiast słabe strony ukazują czynniki ograniczające dalszy rozwój i pozwolą na określenie kierunków działań, które doprowadzą do ich zniwelowania. Zagrożenia
dadzą możliwość przewidzenia skutków działania słabych stron i niewykorzystania mocnych. Dzięki
nim można przewidzieć niebezpieczeństwo związane z obraniem niewłaściwego kierunku rozwoju.
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5. Produkt turystyczny obszaru
Kluczowe znaczenie w kontekście rozwoju turystyki na obszarze Ziemi Chełmskiej mają produkty
turystyczne, rozumiane jako unikalne kompozycje dóbr, usług i atrakcji turystycznych, umożliwiające planowanie oraz gromadzenie wrażeń związanych z podróżą turystyczną.
Przeprowadzona diagnoza powiatu chełmskiego i miasta Chełm wykazała znaczące dysproporcje
pomiędzy istniejącym potencjałem turystycznym obszaru a stopniem jego wykorzystania w postaci
kompleksowych, zintegrowanych i unikalnych produktów turystycznych.
Walory środowiska naturalnego oraz zróżnicowany krajobraz kulturowy Ziemi Chełmskiej kwaliﬁkuje obszar do rozwoju atrakcyjnych produktów turystycznych.
Na obszarze powiatu chełmskiego i miasta Chełm wyznaczono pięć produktów turystycznych. Zostały
one wyłonione przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną w dokumencie „Program rozwoju produktów turystyki aktywnej i kulturowej w Województwie Lubelskim”:
•
•
•
•
•

CHEŁMSKIE PODZIEMIA KREDOWE
SZLAK CHEŁMSKICH ZABYTKÓW KULTURY I PRZYRODY „POLESIA CZAR”
ŚLADAMI ŻYDÓW CHEŁMSKICH „CAŁY ŚWIAT TO JEDEN WIELKI CHEŁM”
ZAPOMNIANE RZEKI POLESIA – SPŁYWY KAJAKOWE BUGIEM I UHERKĄ
EASTERN, CZYLI KONNO PO WSPÓŁCZESNYCH KRESACH RZECZYPOSPOLITEJ.
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Produkt turystyczny nr 1.
CHEŁMSKIE PODZIEMIA KREDOWE
Cel produktu oraz wykorzystywany potencjał turystyczny
Markowy produkt turystyczny Miasta Chełm. Jego celem jest wypromowanie Chełma oraz wzrost liczby turystów odwiedzających miasto, zarówno z Polski jak i z zagranicy. Piękne i unikatowe podziemia
kredowe z licznymi komnatami, grotami oraz korytarzami są w pełni wykorzystywane jako atrakcja turystyczna.
Podstawowe elementy produktu turystycznego
Podstawowym elementem produktu turystycznego są podziemia kredowe z licznymi korytarzami, komnatami i grotami, po których przechadza się postać Ducha Bielucha.
Zdjęcia przedstawione poniżej ukazują postać Ducha Bielucha „mieszkającego” w Chełmskich
Podziemiach Kredowych oraz jeden z kredowych korytarzy.
(źródło: strona internetowa Informacji Turystycznej w Chełmie)

Poniżej przedstawiono przebieg trasy podziemi kredowej.
(źródło: strona internetowa Informacji Turystycznej w Chełmie)
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Sposób funkcjonowania produktu turystycznego
Trasa turystyczna chełmskich podziemi kredowych udostępniona jest do zwiedzania codziennie przez
cały rok poza: Świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia oraz 1 stycznia i 1 listopada. Turyści indywidualni mogą zwiedzać podziemia w stałych godzinach wejść: 11:00, 13:00, 16:00. W lipcu i sierpniu są dodatkowe wejścia. Zwiedzanie w grupach 20-35 osób, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja.
Zwiedzanie podziemi kredowych odbywa się wyłącznie z przewodnikiem (w cenę biletu wliczona jest
usługa przewodnika).
Zarządcą obiektu są Chełmskie Podziemia Kredowe „Labirynt” - Grażyna Biernacka.
Docelowe grupy klientów
Docelowymi grupami klientów są turyści z regionu, z kraju oraz z zagranicy. Głównie są to osoby młode (w tym wycieczki szkolne) oraz turyści indywidualni.
Turyści zagraniczni to również mieszkańcy miast i regionów partnerskich, z którymi współpracują miasto Chełm i powiat chełmski.
Niezbędne działania poprawiające jakość produktu turystycznego
Poprawa bazy noclegowo-gastronomicznej na terenie miasta Chełm, odnowienie budynku oraz ciągłe
udoskonalanie korytarzy i wystaw na terenie podziemi kredowych.
Źródła ﬁnansowania
Dalszy rozwój usług turystycznych oraz poprawa stanu funkcjonowania atrakcji turystycznych będą
możliwe dzięki nakładom ﬁnansowym, które mogą pochodzić z różnych źródeł takich jak:
środki własne (budżet JST),
środki unijne (głównie: RPO WL, PROW, PO IG, itp.),
środki prywatne i własne (PPP),
środki prywatnych inwestorów,
inne.

Produkt turystyczny nr 2.
SZLAK CHEŁMSKICH ZABYTKÓW KULTURY I PRZYRODY „POLESIA CZAR”
Cel produktu oraz wykorzystywany potencjał turystyczny
Celem niniejszego produktu jest wypromowanie Ziemi Chełmskiej jako miejsca atrakcyjnego i przyjaznego turyście. Szlak ten ukazuje Ziemię Chełmską jako obszar o bogatej tradycji, wyjątkowych zabytkach oraz z czystym i różnorodnym środowiskiem naturalnym. Obecnie potencjał turystyczny wszystkich obiektów i miejsc stanowiących atrakcje turystyczne szlaku nie jest w pełni wykorzystany. Również
stan techniczny obiektów nie jest zadawalający, a miejsca ciekawe i godne uwagi nie są w pełni oznakowane.
Podstawowe elementy produktu turystycznego
Do głównych atrakcji turystycznych szlaku należą:
- Dąb „Bolko” w Hniszowie;
- Chełmski Park Krajobrazowy;
- Strzelecki Park Krajobrazowy;
- Chełmskie Torfowiska Węglanowe, Torfowiska Chełmskie, Bagno Bubnów, Dolina Środkowego Bugu,
Torfowisko Sobowice, Dobromyśl, Leśnictwo Góry, Ostoja Poleska, Stawska Góra, Poleska Dolina
Bugu, Lasy Strzeleckie (obszary Natura 2000, ostoje ptasie i siedliskowe);
- Chełmskie Podziemia Kredowe;
- Zespoły kościelne w Chełmie, Zespół Cerkwi Prawosławnej pw. św. Jana Teologa Apostoła Ewangelisty,
Zespół Domu Modlitwy tzw. Synagogi Małej (Bet-Hamidrasz, Besmedrysz), Kościół pw. Matki Boskiej
Zwycięskiej;
- Wieża obronna w Stołpiu;
- Pałac w Serebryszczu, Dorohusku, Rejowcu, Kaniem;
- Muzeum Ziemi Chełmskiej im. W. Ambroziewicza;
- Grabowiecko - Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu, Pawłowski Obszar Chronionego
Krajobrazu, Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu;
- Pawłowski Ośrodek Garncarski w Pawłowie;
- Izba Bednarska;
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- Jarmark Pawłowski w Pawłowie;
- Imprezy plenerowe i okolicznościowe na szlaku;
- Obiekty kultury żydowskiej (Synagoga w Wojsławicach, Kirkut w Sawinie).

Widok na Rezerwat „Brzeźno” na terenie Torfowisk Chełmskich
Dostępna infrastruktura
Szlak został poprowadzony wzdłuż istniejących dróg publicznych. Tworzą go obiekty zabytkowe (niektóre wymagają pilnych prac remontowych i konserwatorskich) oraz obszary atrakcyjne przyrodniczo.
Niektóre obszary wymagają uporządkowania i odpowiedniego zagospodarowania oraz oznakowania.
W celu polepszenia jakości szlaku należy również poprawić stan dróg dojazdowych, ciągów pieszych
oraz infrastruktury noclegowo-gastronomicznej.
Sposób funkcjonowania produktu turystycznego
Szlak dostępny jest dla turystów w ciągu całego roku.
Produkt ten nie jest zarządzany przez żadną jednostkę.
Docelowe grupy klientów
Turyści indywidualni z regionu, Polski i z zagranicy.
Niezbędne działania poprawiające jakość produktu turystycznego
Do niezbędnych działań poprawiających jakość produktów turystycznych należą:
- odnowa zabytków
- remont i budowa dróg dojazdowych
- oznakowanie obiektów
- ochrona obiektów przed zniszczeniem
- utworzenie bazy noclegowej i gastronomicznej.
Źródła ﬁnansowania
Dalszy rozwój usług turystycznych oraz poprawa stanu funkcjonowania atrakcji turystycznych będą
możliwe dzięki nakładom ﬁnansowym, które mogą pochodzić z różnych źródeł takich jak:
środki własne (budżet JST),
środki unijne (głównie: RPO WL, PROW, PO IG, itp.),
środki prywatne i własne (PPP),
środki prywatnych inwestorów,
inne.

Produkt turystyczny nr 3.
ŚLADAMI ŻYDÓW CHEŁMSKICH „CAŁY ŚWIAT TO JEDEN WIELKI CHEŁM”
Cel produktu oraz wykorzystywany potencjał turystyczny
Celem produktu jest podtrzymanie tradycji i pamięci kultury żydowskiej oraz ukazanie piękna przyrody Ziemi Chełmskiej.
Podstawowe elementy produktu turystycznego
Do głównych atrakcji turystycznych produktu należą:
- zabytki powiatu i miasta Chełm nawiązujące do kultury żydowskiej w tym: synagoga w Wojsławicach,
kirkut w Sawinie, zabytkowe kamienice w Chełmie;
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- Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu, Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu,
Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu;
- Chełmski Park Krajobrazowy;
- Strzelecki Park Krajobrazowy;
- Chełmskie Torfowiska Węglanowe, Torfowiska Chełmskie, Bagno Bubnów, Dolina Środkowego Bugu,
Torfowisko Sobowice, Dobromyśl, Leśnictwo Góry, Ostoja Poleska, Stawska Góra, Poleska Dolina
Bugu, Lasy Strzeleckie (obszary Natura 2000, ostoje ptasie i siedliskowe);
- w pobliżu Ziemi Chełmskiej znajdują się również obiekty związane z historią narodu żydowskiego
(np.: teren dawnego hitlerowskiego obozu zagłady w Sobiborze, Zespół Synagogalny we Włodawie).

Synagoga z 1894 r. w Wojsławicach

Rezerwat Przyrody „Bachus” na terenie Chełmskiego Parku Krajobrazowego

Rezerwat Przyrody „Bagno Serebryskie” na terenie Torfowisk Chełmskich
Dostępna infrastruktura
Szlak tworzą obiekty zabytkowe, wśród których są również wymagające pilnych prac remontowych
i konserwatorskich. Niektóre obszary wymagają uporządkowania i odpowiedniego zagospodarowania
oraz oznakowania. W celu polepszenia jakości szlaku należy również poprawić stan dróg dojazdowych,
ciągów pieszych oraz infrastruktury noclegowo-gastronomicznej.
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Sposób funkcjonowania produktu turystycznego
Niniejszy szlak dostępny jest dla turystów w ciągu całego roku.
Produkt ten nie jest zarządzany przez żadną jednostkę.
Docelowe grupy klientów
Turyści indywidualni z regionu, Polski i z zagranicy.
Niezbędne działania poprawiające jakość produktu turystycznego
Do niezbędnych działań poprawiających jakość produktów turystycznych należą:
- odnowa zabytków
- remont i budowa dróg dojazdowych
- oznakowanie obiektów
- ochrona obiektów przed zniszczeniem
- utworzenie bazy noclegowej i gastronomicznej.
Źródła ﬁnansowania
Dalszy rozwój usług turystycznych oraz poprawa stanu funkcjonowania atrakcji turystycznych będą
możliwe dzięki nakładom ﬁnansowym, które mogą pochodzić z różnych źródeł takich jak:
środki własne (budżet JST),
środki unijne (głównie: RPO WL, PROW, PO IG, itp.),
środki prywatne i własne (PPP),
środki prywatnych inwestorów,
inne.
Produkt turystyczny nr 4.
ZAPOMNIANE RZEKI POLESIA – SPŁYWY KAJAKOWE BUGIEM I UHERKĄ
Cel produktu oraz wykorzystywany potencjał turystyczny
Celem niniejszego produktu turystycznego jest promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.
Podczas spływu kajakiem można podziwiać piękną, dziką przyrodę Ziemi Chełmskiej.
Podstawowe elementy produktu turystycznego
Do głównych atrakcji turystycznych produktu należą:
- nieuregulowane koryto rzek Uherki i Bugu,
- Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu, Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu,
Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu,
- Chełmski Park Krajobrazowy,
- Strzelecki Park Krajobrazowy,
- Chełmskie Torfowiska Węglanowe, Torfowiska Chełmskie, Bagno Bubnów, Dolina Środkowego Bugu,
Torfowisko Sobowice, Dobromyśl, Leśnictwo Góry, Ostoja Poleska, Stawska Góra, Poleska Dolina
Bugu, Lasy Strzeleckie (obszary Natura 2000, ostoje ptasie i siedliskowe).

Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu
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Spływ kajakowy po Bugu

Dostępna infrastruktura
Produkt opiera się na unikatowej przyrodzie Ziemi Chełmskiej, którą można podziwiać płynąc kajakiem czy jadąc rowerem. Ważne jest odpowiednie wyposażenie – istnieje możliwość wypożyczenia kajaków i rowerów. W celu polepszenia jakości szlaku należy również poprawić stan dróg dojazdowych, ciągów pieszych oraz infrastruktury noclegowo-gastronomicznej, w tym gospodarstw agroturystycznych.
Sposób funkcjonowania produktu turystycznego
Niniejszy produkt dostępny jest dla turystów sezonowo.
Produkt ten nie jest zarządzany przez żadną jednostkę.
Docelowe grupy klientów
Turyści indywidualni z regionu, Polski i z zagranicy.
Niezbędne działania poprawiające jakość produktu turystycznego
Dalszy rozwój produktu turystycznego będzie możliwy wówczas, gdy na Ziemi Chełmskiej będzie możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego i rowerów. Równie ważna jest odpowiednia jakość dróg dojazdowych oraz infrastruktury noclegowej i gastronomicznej.
Źródła ﬁnansowania
Rozwój usług turystycznych oraz poprawa stanu funkcjonowania atrakcji turystycznych będą możliwe
dzięki nakładom ﬁnansowym które mogą pochodzić z różnych źródeł takich jak:
środki własne (budżet JST),
środki unijne (głównie: RPO WL, PROW, PO IG, itp.),
środki prywatne i własne (PPP),
środki prywatnych inwestorów,
inne.

Produkt turystyczny nr 5.
EASTERN, CZYLI KONNO PO WSPÓŁCZESNYCH KRESACH RZECZYPOSPOLITEJ
Cel produktu oraz wykorzystywany potencjał turystyczny
Celem niniejszego produktu turystycznego jest promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu. Podczas wyprawy konnej można podziwiać piękną, dziką przyrodę oraz cenne zabytki Ziemi
Chełmskiej.
Podstawowe elementy produktu turystycznego
Atrakcją turystyczną są ciekawe zakątki powiatu chełmskiego i miasta Chełm położone na Poleskim
Szlaku Konnym.
- Szlak ten przebiega przez teren gminy Chełm, Ruda-Huta, Sawin.
Do najważniejszych atrakcji należą zabytki gmin wymienionych powyżej oraz:
- Chełmski Park Krajobrazowy;
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- Chełmskie Torfowiska Węglanowe, Torfowiska Chełmskie, Bagno Bubnów, Dolina Środkowego Bugu,
Torfowisko Sobowice, Dobromyśl, Leśnictwo Góry, Ostoja Poleska, Stawska Góra, Poleska Dolina
Bugu, Lasy Strzeleckie (obszary Natura 2000, ostoje ptasie i siedliskowe);
- Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Zdjęcia z I Memoriału Jaśmina - lipiec 2007 r. w Ośrodku Jeździecko-Hodowlanym „Żurawiejka”
w m. Bukowa Mała
Produkt ten opiera się na unikatowej przyrodzie Ziemi Chełmskiej, którą można podziwiać podczas jazdy konnej.
Istotnym elementem turystyki konnej jest tworzenie nowych klubów jeździeckich i stadnin koni, a także rozwijanie już istniejących.
W celu polepszenia jakości szlaku należy również poprawić stan dróg dojazdowych, ciągów pieszych
oraz infrastruktury noclegowo-gastronomicznej, w tym gospodarstw agroturystycznych.
Sposób funkcjonowania produktu turystycznego
Niniejszy szlak dostępny jest dla turystów w ciągu całego roku.
Produkt ten nie jest zarządzany przez żadną jednostkę.
Docelowe grupy klientów
Turyści indywidualni z regionu, Polski i z zagranicy.
Niezbędne działania poprawiające jakość produktu turystycznego
Do niezbędnych działań poprawiających jakość produktów turystycznych należą:
- oznakowanie obiektów przyrodniczych,
- ochrona obiektów przed zniszczeniem,
- utworzenie bazy noclegowej i gastronomicznej,
- oznakowanie szlaków,
- poprawa funkcjonowania stadnin koni i klubów jeździeckich.
Źródła ﬁnansowania
Dalszy rozwój usług turystycznych oraz poprawa stanu funkcjonowania atrakcji turystycznych będą
możliwe dzięki nakładom ﬁnansowym, które mogą pochodzić z różnych źródeł takich jak:
środki własne (budżet JST),
środki unijne (głównie: RPO WL, PROW, PO IG, itp.),
środki prywatne i własne (PPP),
środki prywatnych inwestorów,
inne.
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6. Zintegrowany produkt turystyczny
Szlak Kredą Pisany – po atrakcjach Ziemi Chełmskiej
Celem produktu turystycznego jest połączenie atrakcji turystycznych powiatu chełmskiego i miasta
Chełm. Wypromowanie zabytków i przyrody powiatu chełmskiego i miasta Chełm jest działaniem
niezbędnym do dalszego rozwoju turystyki na tym obszarze. Zintegrowany produkt turystyczny w
pełni wykorzysta istniejący potencjał turystyczny obszaru.

6.1 Przebieg szlaku i główne atrakcje turystyczne
Przebieg Szlaku Kredą Pisanego – po atrakcjach Ziemi Chełmskiej został wyznaczony w taki sposób, że wytyczono trzy odsłony, a początek i koniec każdej z nich znajduje się w mieście Chełm.
Daje to możliwość zwiedzania obszaru w podziale na etapy (np. przez 3 dni lub 3 kolejne weekendy). Każdy z odcinków charakteryzuje się różnorodnością obiektów i miejsc wartych odwiedzenia. Turysta może dowolnie wybrać, który etap zobaczy jako pierwszy, może zdecydować się na jeden, najbardziej go interesujący. Szlak przebiega drogami powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi. Na mapie zaznaczono alternatywne warianty dla turystów, którzy część trasy zechcą pokonać
konno lub kajakiem.
Miejscem węzłowym Szlaku Kredą Pisanego – po atrakcjach Ziemi Chełmskiej jest Chełm. Wśród wielu atrakcji turystycznych miasta na szczególną uwagę zasługują:
• Góra Zamkowa – wzniesienie w przeszłości było zwane Górką Katedralną lub Starościńską,
a w czasach carskich używano również określenia Góra Soborowa. Znajduje się tam m.in.: Bazylika
pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, Brama Uściługska, Pałac Biskupów Unickich, Klasztor
Bazylianów, Chełmskie Prawosławne Bractwo Bogurodzicy, rozległy park.
• Grodzisko „Wysoka Górka” – wzniesienie kryjące pozostałości monumentalnego zamku księcia
Daniela Romanowicza oraz prawdopodobnie ślady wczesnośredniowiecznego grodu Lędzian, związanego z Grodami Czerwieńskimi.
• Bazylika pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny - obiekt powstał w latach 1735-1756 według projektu Pawła Fontany, W ołtarzu głównym znajduje się kopia wywiezionego podczas I wojny światowej cudownego obrazu Matki Boskiej Chełmskiej (obecnie eksponowana w Łucku) oraz srebrne antepedium późnobarokowe ze sceną hołdu składanego przez króla Jana Kazimierza Matce Boskiej Chełmskiej
po bitwie pod Beresteczkiem w 1651 r.
• Pałac biskupów unickich - z początku XVIII w., siedziba biskupów greko-katolickich a następnie
prawosławnych, później klasztor jezuitów i plebania.
• Klasztor Bazylianów - wzniesiony w latach 1640-1649 z fundacji biskupa Metodiusza Terleckiego.
• Brama Uściługska - wzniesiona w 1616 r. w celach obronnych, w poł. XVIII w. bramę przebudowano i wówczas nadano jej efektowny wystrój barokowy. Jest to obiekt dwukondygnacyjny z przejazdem
w przyziemiu, o sklepieniu kolebkowo-krzyżowym z gurtami.
• Kościół Paraﬁalny pw. Rozesłania św. Apostołów – wybudowany w latach 1753-1763 według
projektu architekta Pawła Fontany pod nadzorem budowniczego Tomasza Rezlera. Kościół utrzymany
jest w stylu późnego baroku, a jego wnętrze posiada bogate wyposażenie rokokowe, polichromie i rzeźby. Na dziedzińcu przed kościołem ustawione są dwie późnobarokowe ﬁgury z rzeźbami Matki Boskiej
Łaskawej i Św. Józefa Kalasantego. Do kościoła przylegają wcześniejsze budynki kolegium pijarskiego
(mieści się tam plebania i muzeum)
• Kościół pw. Andrzeja Apostoła i Klasztor O.O. Reformatów -wybudowany w 1750 r. według
projektu Pawła Fontany. Jest to budowla barokowa, z jedną nawą i wydłużonym prezbiterium. Do kościoła przylega budynek klasztorny tworząc wraz z nim zamknięty czworobok z wirydarzem wewnątrz.
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• Kaplica pw. św. Mikołaja i Seminarium Duchowne Unickie - cerkiew została wzniesiona
w latach 1711-1720 w miejscu starej, drewnianej cerkwi. Jest budowlą barokową, jednonawową z prezbiterium i babińcem. Od 1759 r. świątynia była cerkwią paraﬁi unickiej, potem funkcjonowała jako cerkiew prawosławna. W latach II Rzeczypospolitej była kaplicą przy żeńskim Seminarium Nauczycielskim.
W kaplicy ma siedzibę Muzeum Chełmskie. Seminarium unickie składa się z trzech budynków wzniesionych w XVII - XIX w. obok cerkwi. Obecnie ma w nich siedzibę liceum ogólnokształcące.
• Cerkiew Paraﬁalna Prawosławna pw. św. Jana Teologa - wybudowana w latach 1848-52
w stylu klasycystycznym na planie krzyża greckiego z czterema okrągłymi wieżyczkami. Obok cerkwi
znajduje się dzwonnica i budynek plebani.
• Zabytkowa kopalnia kredy „Chełmskie Podziemia Kredowe” – wyjątkowy obiekt zabytkowy w skali kraju i Europy. Pod staromiejską zabudową Chełma w ciągu setek lat powstały olbrzymie wyrobiska, do których prowadziły wejścia z licznych mieszczańskich piwnic. Obecna trasa turystyczna ostateczny kształt uzyskała dopiero w roku 1985. Biegnie przez trzy podziemne kompleksy korytarzy w rejonie Kościoła pw. Rozesłania Świętych Apostołów, pod rynkiem staromiejskim i pod ulicą Przechodnią. Chełmskie Podziemia Kredowe uhonorowane zostały wieloma dyplomami i wyróżnieniami. Najcenniejsze to „Przebiśnieg 97” za najciekawszą inicjatywę kreującą nowoczesną ofertę turystyczną w Polsce, „Piękniejsza Polska” – dyplom za tworzenie piękna, którym możemy poszczycić się
przed światem. W 2006 roku Chełmskie Podziemia Kredowe zostały uhonorowane Certyﬁkatem Polskiej
Organizacji Turystycznej w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny
2006”.
• Wieża obronna Chełm-Bieławin - pozostałości wieży z przełomu XIII i XIV w. Obiekt powstał na
planie kwadratu o wymiarach 12,40x11,80m i miał wysokość 21 m. Składał się prawdopodobnie z pięciu kondygnacji. Zbudowany był z kamieni wapiennych o nieregularnych kształtach. Grubość ścian dochodziła do 1,60 m. Do 1944 r. zachowana była północna ściana wieży. Obecnie zachowane pozostałości wieży sięgają nieco powyżej partii fundamentowych (do 2,70 m).
Przez teren miasta przebiegają trzy lokalne szlaki rowerowe: „Południowe panoramy Chełma”,
„Leśne ostępy Chełmskiego Parku Krajobrazowego” oraz „Uroki Sobowickie”.
Przez Chełm przebiegają również szlaki wytyczone przez Polskie Towarzystwo Turystyczno –
Krajoznawcze, których dokładny przebieg został opisany w części diagnostycznej:
• „Szlak Rezerwatów Przyrody” – zielony,
• „Szlak Bagien i Moczarów” – niebieski.
Turyści mogą skorzystać z infrastruktury sportowej zlokalizowanej w Chełmie. W okresie od
15 czerwca do 1 września do dyspozycji turystów jest pływalnia otwarta, natomiast w okresie zimowym - lodowisko oraz wyciąg narciarski „Kumowa Dolina”.
Chełm jest miejscem, w którym współistniały różne kultury, religie oraz narodowości. Ślady jakie po sobie zostawiły można obejrzeć przemierzając szlaki dziedzictwa kulturowego wyznaczone
w Koncepcji Programowo – Przestrzennej Rozwoju Turystyki i Rekreacji w Województwie Lubelskim
(Lublin 2007). Przez miasto przebiegają:
• „Szlak Historyczny” (Chełm jako stolica księstwa halicko-włodzimierskiego w XIII wieku, od 1912 r. stolica guberni, miejsce ogłoszenia manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego);
• „Szlak Przenikania Kultur” (Chełm jako pozostałość grodu książąt ruskich, katedra - dawniej
unicka, obecnie kościół, cerkiew prawosławna);
• „Szlak Pamiątek Kultury Żydowskiej”;
• „Szlak Cerkiewny” (murowana cerkiew prawosławna z XIX w., dawna cerkiew greckokatolicka
w Chełmie);
• „Szlak Kultury Wsi i Miasteczek” (Muzeum Chełmskie);
• „Szlak Architektury Sakralnej” (późnobarokowy kościół paraﬁalny z XVIII w. w Chełmie).
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W granicach miasta Chełm wyznaczone zostały również dwa miejskie szlaki: zabytków architektury i pomników przyrody.
Jedną z możliwości spędzenia wolnego czasu jest odwiedzenie Muzeum Ziemi Chełmskiej im.
W. Ambroziewicza, w którym zorganizowane są wystawy stałe:
•
•
•
•
•
•
•

„Chełmska bezpieka i jej oﬁary”
„Dzieje Chełma i regionu”
„Ekspozycja przyrodnicza”
„Skarby przyrody”
„Tradycje kolejowe Chełma – Dworzec Główny PKP w Chełmie”
„Powrót do przeszłości”
„Sztuka socrealizmu”.

W 2011 r. rozpocznie się realizacja projektu pt. „Zagospodarowanie doliny rzeki Uherki wraz ze
ścieżką rowerową w Mieście Chełm” polegającego na zagospodarowaniu doliny rzeki Uherki wraz ze
ścieżką rowerową i nadrzeczną promenadą. Trasa rowerowa nad Uherką będzie się łączyła z kilkoma
kilometrami ścieżek rowerowych w innych częściach miasta. Bulwar będzie oświetlony oraz zostanie posadzona nowa roślinność. Dodatkowo wzdłuż trasy powstanie kilkanaście placów rekreacyjno-sportowych, na większości z nich staną ławki i stoliki oraz stojaki na rowery. Dla osób bardziej
aktywnych przewidziano stoły do tenisa oraz stoliki do gry w szachy i warcaby.

Szlak Kredą Pisany - po atrakcjach Ziemi Chełmskiej

Odsłona I (czerwona)
• Kościół pw. Chrystusa Pana Zbawiciela w Podgórzu – obiekt murowany, w jego wnętrzu znajduje się osiemnastowieczny ołtarz. W średniowieczu istniał tutaj prawosławny monastyr pw. św. Spasa.
Powstałą wtedy niewielką świątynię rozbudowano w XVII w. Od 1924 r. obiekt pełni funkcję kościoła
katolickiego. Obok świątyni znajduje się bizantyjsko-ruska dzwonnica z początków XX w.
• Wieża obronna wraz ze wzgórzem w Stołpiu – jedna z najcenniejszych budowli tego typu we
wschodniej Polsce. Kamienna wieża, datowana na XII w., wzniesiona na planie czworoboku o wymiarach 6,9 na 5,7 m. Pierwotnie wieżę otaczały umocnienia ziemno-drewniane. Przyczyny wybudowania wieży w Stołpiu nie są do końca poznane. Jedna z tez zakłada, że najstarsza budowla na Ziemi
Chełmskiej była znakiem manifestacji władzy feudalnej, druga natomiast, że miała znaczenie religijno-symboliczne.
• Rezerwat Przyrody Stawska Góra – najstarszy z rezerwatów położonych na Ziemi Chełmskiej
(utworzony w 1956 r.). Zachowały się tu naturalne zbiorowiska roślinności stepowej z rzadkimi gatunkami roślin, m.in. dziewięćsiłem popłocholistnym.
• Kościół paraﬁalny w Czułczycach wraz z wyposażeniem wnętrza, obecnie kaplica cmentarna wraz z dzwonnicą – jeden z najstarszych drewnianych kościołów (pw. Wszystkich Świętych) na
Ziemi Chełmskiej, pełniący obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Jest to budowla konstrukcji zrębowej,
oszalowana i wzmocniona lisicami, z nawą na planie kwadratu oraz kruchtą i zakrystią. Obok znajduje
się dzwonnica z początków XIX w. Rokokowe wyposażenie świątyni, częściowo zostało przeniesione do
nowego kościoła paraﬁalnego pw. św. Rocha, którego rolę pełni dawna cerkiew prawosławna. Cerkiew powstała w 1905 r. w stylu bizantyjskim.
• Zespół sakralny w Sawinie – późnobarokowy Kościół pw. Przemienienia Pańskiego, wybudowany
w latach 1731-1740. Budowla jest murowana z prostokątną nawą i wyposażeniem z XVIII w. W skład
zespołu kościelnego wchodzi także dzwonnica bramna, kostnica i dawny szpital z XVIII w.
• Sawin – miejscowość gminna, do najciekawszych obiektów wartych zobaczenia należą: pomnik
Powstańców Styczniowych, pomnik czołg, miniskansen „Świat Staroci Józefa”.
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• Zbiornik NIWA – zasilany przez rzekę Lepietuchę, powierzchnia 52,8 ha. Znajduje się tu piaszczysta plaża oraz ścieżka pieszo-rowerowa wokół grobli o długości 5,9 km.
• Rezerwat Przyrody Bachus – zachowały się tu lasy liściaste z dębem bezszypułkowym na granicy
jego zasięgu. Charakterystyczną cechą jest występowanie lejków krasowych.
• Ścieżka przyrodnicza Bachus – ścieżka zlokalizowana jest w północno-zachodniej części
Chełmskiego Parku Krajobrazowego, przy rezerwacie „Bachus”. Trasa ścieżki umożliwia poznanie różnorodnych siedlisk leśnych z interesującą fauną i ﬂorą.
• Rezerwat Przyrody Serniawy – położony jest w otulinie Chełmskiego Parku Krajobrazowego.
Zachowały się tu fragmenty łęgu olchowo-wiązowego i grądu niskiego pochodzenia naturalnego.
Występuje tu wiele gatunków chronionych takich jak: buławnik wielkokwiatowy, widłak wroniec, gnieźnik leśny, listera jajowata oraz charakterystyczny dla rezerwatu bluszcz pospolity.
• Poleski Park Narodowy – park obejmuje liczne bagna, torfowiska i jeziora krasowe oraz naturalne
kompleksy leśne z bogactwem ﬂory i fauny, znajdujące się na Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej. Na terenie powiatu chełmskiego w gminie Wierzbica znajduje się fragment parku. W miejscowości Karczunek
znajduje się wieża widokowa, z której rozciąga się rozległy widok na „Bagno Staw” i rezerwat przyrody
„Bagno Bubnów”.
• Zespół parkowo-dworski w Chylinie – pałac został wzniesiony w 1904 r. przez rodzinę Olędzkich
i jest otoczony przez park o pow. 3 ha.
• Kościół pw. św. Małgorzaty z dzwonnicą i cmentarzem kościelnym w Olchowcu – XVII
wieczny kościół drewniany, o jednonawowej konstrukcji i późnobarokowym wnętrzu. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z XVI w. malowany na desce. W ołtarzach bocznych znajdują się również cenne obrazy św. Małgorzaty i św. Tekli. Cenne są również: krucyﬁks z II połowy XVII w., barokowa ambona oraz chrzcielnica.
• Skansen w Siedliszczu – znajdują się tam m.in.: stara plebania zbudowana w 1904 r. z drewna
pochodzącego z rozebranej miejscowej cerkwi z roku 1886, drewniana stodoła z lat 20-tych XX wieku,
wiejska studnia z żurawiem, kierat do napędzania tradycyjnych maszyn rolniczych. W budynku skansenu prezentowana jest ekspozycja etnograﬁczna oraz poplenerowe wystawy malarsko-rzeźbiarskie, ekspozycja socrealistyczna, przedstawiającą wnętrze biurowe z lat 50.-60. ubiegłego wieku oraz ekspozycja odbiorników radiowych, telewizyjnych, projektorów ﬁlmowych oraz emaliowanych tablic i szyldów z okresu PRL-u. W jednej z sal zostało odtworzone wnętrze typowej wiejskiej izby z regionu z pełnym wyposażeniem - kuchnia z „kapą”, łóżko, kredens, stół oraz sprzęt codziennego użytku.
• Zbiornik Majdan Zahorodyński – zalew o pow. 48 ha. Występują tu takie gatunki ryb jak: karp,
lin, karaś pospolity, karaś srebrzysty, płoć, szczupak, okoń, sandacz, sum. Zbiornik pełni również funkcję
rekreacyjną (znajduje się tu plaża).
• Zespół pałacowo-parkowy w Kaniem – późnoklasycystyczny pałac Woronieckich z 1848 r. wybudowany na planie prostokąta. W obiekcie funkcjonuje obecnie Dom Pomocy Społecznej. Pałac otacza obszerny park, w którym zachowało się wiele pomnikowych drzew oraz aleja grabowa. Kanie jest miejscem
urodzenia dominikanina Jacka Adama Woronieckiego. W Kaniem znajduje się drewniany kościół pw. św.
Piotra i Pawła z cudownym obrazem Matki Boskiej Kańskiej.
• Pawłów – głównym obiektem zabytkowym w tej miejscowości jest kościół paraﬁalny pw. św. Jana
Chrzciciela, wybudowany na miejscu wcześniejszych świątyń w latach 1909-1912 w stylu neogotyckim z
XVIII-wiecznym wyposażeniem. W Pawłowie znajduje się organistówka z XIX w. oraz kapliczka z rzeźbą św. Jana Nepomucena.
Corocznie w pierwszą niedzielę sierpnia w Pawłowie organizowany jest „Jarmark Pawłowski Ginące Zawody” na wzór staropolskich jarmarków, promujących sztukę i rzemiosło ludowe z regionu Lubelszczyzny. Na jarmarku prezentowane są: garncarstwo, bednarstwo, wikliniarstwo, słomkarstwo, haft, a także tradycyjne potrawy. Organizowane są występy kapeli i zespołów folklorystycznych.
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Dla uczestników jarmarku twórcy ludowi demonstrują wykonywanie swoich wyrobów. Można osobiście
usiąść za kołem garncarskim czy warsztatem tkackim i spróbować swoich sił w ginącym zawodzie.
W pobliżu wytyczono ścieżkę „Kotlina Pawłowa” oraz znajduje się Pawłowski Obszar Chronionego
Krajobrazu.
• Izba Garncarska – w Gminnym Ośrodku Kultury prezentowane są wyroby wielu pokoleń garncarzy, ceramika wypalana na czerwono, glazurowana oraz siwaki. Znajdują się tu urządzenia i narzędzia
do obróbki gliny oraz jest przedstawiony proces technologiczny wyrobu naczyń na kole garncarskim.
Wystawa obejmuje także archiwalne materiały prezentujące sylwetki i osiągnięcia najbardziej znanych
rodzin garncarskich. W ośrodku organizowane są kursy garncarskie oraz pokazy i szkolenia.
• Izba Bednarska – wystawa zorganizowana w Gminnym Ośrodku Kultury. Znajdują się tu drewniane beczki, wiadra, dzieże do wyrobu chleba, maselnice i inne naczynia przydatne w gospodarstwie domowym.
• Ośrodek bednarski „Pawłowianka” w Rejowcu Fabrycznym –przedsiębiorstwo kultywuje rodzinną tradycję wytwarzania produktów z dębiny, w tym beczek dębowych. W ośrodku istnieje możliwość uczestnictwa w pokazie wybijania beczki dębowej. Na miejscu można nabyć wyroby rękodzielnicze
potwierdzone certyﬁkatem rękodzieła ludowego (beczki, kuﬂe, wiadra, cebry, maselnice, balie, dzieże).
• Założenie dworsko-parkowe w Rejowcu Fabrycznym – z końca XIX w. jest to relikt dawnej
puszczy. Obecnie na tym terenie ma siedzibę Miejski Ośrodek Kultury „Dworek” (dworek Morawskich).
• Kompleks sportowo-rekreacyjny w Rejowcu Fabrycznym – nowoczesne obiekty sportowe z wypożyczalną sprzętu sportowego, w tym: boiska wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, pełnowymiarowe boisko trawiaste z tartanową areną lekkoatletyczną, korty tenisowe ze sztuczną nawierzchnią, pole do
minigolfa, siłownia zewnętrzna, ścieżki zdrowia i place zabaw dla najmłodszych. Kompleks obiektów położony w centrum miasta, w otoczeniu urokliwych parków.
• Rejowiec - miejscowość lokowana w 1547 r. z inicjatywy wybitnego polskiego pisarza Mikołaja Reja.
Poza najcenniejszym zabytkiem, którym jest Pałac Ossolińskich w Rejowcu znajduje się neogotycki kościół
paraﬁalny pw. św. Jozefata z 1906-1907 r., greckokatolicka cerkiew pw. św. Michała Archanioła, wybudowana ok. 1796 r. w stylu klasycystycznym, pomnik Mikołaja Reja, chata – skansen T. J. Grzesiaków, dom
pracy twórczej Stanisława Miszczuka. Przez Rejowiec przebiega oznakowany na żółto Szlak Ariański.
• Pałac Ossolińskich wraz z parkiem podworskim w Rejowcu – pałac klasycystyczny, wybudowany w I połowie XIX w. W bezpośrednim otoczeniu pałacu znajduje się XIX. wieczny park angielski.
• Trasa rowerowa Uroki Sobowickie – szlak ma długość ok. 18 km i przebiega przez: Las Borek
Nadleśnictwo Chełm – Rezerwat przyrody Wolwinów – Pokrówka – Żółtańce – rezerwat przyrody
Torfowisko Sobowice – Rudka – Zawadówka – Chełm.
• Rezerwat Przyrody Torfowisko Sobowice – torfowiskowy rezerwat przyrody. Jego celem jest zachowanie unikatowych źródliskowych torfowisk kopułowych z charakterystyczną sekwencją osadów torfowo-węglanowych oraz mozaiki zbiorowisk roślinności torfowiskowej i ciepłolubnej z licznymi chronionymi i rzadkimi gatunkami ﬂory i fauny (motyle: strzępotek edypus, czerwończyk nieparek, modraszek
naustitous, telejus, alkona, ponadto: żółw błotny, derkacz i dubelt).
Wytyczony Szlak Kredą Pisany – po atrakcjach Ziemi Chełmskiej (Odsłona I) przecina się i łączy ze Szlakami Dziedzictwa Kulturowego: „Szlakiem Historycznym”, „Szlakiem Pamiątek Kultury
Żydowskiej” oraz „Szlakiem Kultury Wsi i Miasteczek”. Daje to turyście możliwość rozszerzenia lub
zmiany kierunku i przebiegu wycieczki. W najbliższym czasie na tym terenie powstanie szlak rowerowy współﬁnansowany ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Przez ten
obszar przebiega również Polski Szlak Konny.
Przebiegają tu dwa szlaki wytyczone przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze:
• „Szlak Rezerwatów Przyrody” – zielony,
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• „Szlak Ariański” – żółty.
Miejscami wyjątkowymi w Odsłonie I są Pawłów oraz Rejowiec Fabryczny, gdzie znajdują się ośrodki tradycyjnych zawodów (bednarstwa i garncarstwa).
W miejscowości Bukowa, 15 km od Chełma, znajduje się Ośrodek Jeździecko - Hodowlany
„Żurawiejka”. Zajmuje obszar prawie 50 ha i leży na terenie Chełmskiego Parku Krajobrazowego na
styku z Sobiborskim Parkiem Krajobrazowym oraz Poleskim Parkiem Narodowym. Wszystkie konie
z hodowli są użytkowane pod siodłem i w zaprzęgu. Często biorą udział w pokazach kawaleryjskich,
festynach i wystawach hodowlanych.

Szlak Kredą Pisany - po atrakcjach Ziemi Chełmskiej

Odsłona II (zielona)
• Zespół pałacowo-parkowy w Srebrzyszczu – pałac barokowy wzniesiony w końcu XVII w., pierwotnie jako dwór obronny i rozbudowany ok. połowy XVIII w., wg projektu architekta Pawła Fontany.
Pałac jest otoczony XVIII. wiecznym parkiem o cechach ogrodu włoskiego. Przez teren parku przebiega
Szlak Bagien i Moczarów.
Z miejscowości Nowiny wychodzi ścieżka przyrodnicza – Bagno Serebryskie, a w miejscowości Stańków
– ścieżka Stańków.
• Rezerwat Bagno Serebryskie – zachowane są tu unikatowe w skali kraju torfowiska węglanowego.
Wśród chronionych i rzadkich zwierząt można tu spotkać m.in.: wodniczkę, derkacza, błotniaka łąkowego, kulika wielkiego, dubelta, kropiatkę, zielonkę i żurawia. Przez rezerwat przebiega trasa ścieżki przyrodniczej: „Bagno Serebryskie”. Na jej trasie znajduje się wieża widokowa.
• Park podworski z pomnikami przyrody, dąb „Bolko” w Hniszowie, ścieżka przyrodniczohistoryczna „Bolko” – „Bolko” jest jednym z najstarszych dębów w Polsce, ma 28 m wysokości, a jego
obwód wynosi ok. 9 m.
• Ścieżka przyrodnicza Meandry Bugu – trasa ścieżki rozpoczyna się na skraju parku podworskiego w Hniszowie, a w dalszej części prowadzi nad rzekę Bug. Długość ścieżki to ok. 5 km, czas przejścia:
do 3 godzin, czas przejazdu: do 1,5 godziny.
• Zespół dworsko-parkowy w Świerżach – pozostałości założenia pałacowo-parkowego. Pałac uległ
zniszczeniu, w dobrym stanie jest rozległy park z licznymi drzewami pomnikowymi (dęby, jesiony) oraz
aleją grabową. W pobliżu znajduje się rzeka Bug.
• Pałac Suchodolskich w Dorohusku – późnobarokowy pałac z połowy XVIII w. fundacji
Suchodolskich. W jego otoczeniu znajdują się pozostałości parku z ok. 40 drzewami i późnobarokową
rzeźbą św. Barbary z XVIII w. Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury.
• Izba regionalna w Turce – eksponaty ukazujące dawne życie na wsi: przedmioty codziennego użytku, sprzęty, narzędzia, ozdoby i wyroby miejscowego rękodzieła ludowego.
• Zbiornik wodny Husynne – funkcja rekreacyjna (piaszczysta plaża, cypel), możliwość wędkowania.
• Kościół w Pławanicach – rzymskokatolicki z pocerkiewnym wyposażeniem z XVIII i XIX w.
• Rezerwat Roskosz – unikalne zbiorowiska torfowisk węglanowych, jak też ostoi chronionych i rzadkich gatunków ptaków (bąk, błotniaki łąkowy i stawowy, wodniczka, derkacz, kulik wielki).
• Rezerwat Przyrody Brzeźno – torfowiska węglanowe z rzadkimi gatunkami roślin. W rezerwacie
jest jedyne znane na Lubelszczyźnie stanowisko storczyka - dwulistnika muszego. Znajduje się tu także
wieża widokowa.
• Brzeźno – Muzeum etnograﬁczne u cioci Mazurkowej (wyposażone w eksponaty z początku XX
w.: meble i narzędzia codziennego użytku ówczesnych gospodarzy), Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny
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Zespołu Parków Krajobrazowych Polesia (położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatów przyrody: Bagno Serebryskie, Brzeźno i Roskosz).
Odsłona II szlaku położona jest na malowniczym terenie Chełmskiego Parku Krajobrazowego i dorzecza Bugu. Głównym punktem szlaku jest ponad 600-letni dąb „Bolko” położony w Hniszowie
nad Bugiem. Dąb ma wysokość 28 m, okazałą, rozrośniętą koronę, a jego obwód wynosi ok. 900 cm.
Razem z kilkoma innymi drzewami został uznany za pomnik przyrody.
Występują tu również dwa szlaki dziedzictwa kulturowego („Szlak Historyczny”, „Szlak Przenikania
Kultur”) oraz dwa szlaki rowerowe (regionalny – „Nadbużański Szlak Rowerowy” i lokalny – „Leśne
ostępy Chełmskiego Parku Krajobrazowego”).
Przepiękną przyrodę Ziemi Chełmskiej można podziwiać podczas wyprawy kajakiem dolinami rzek
Bug i Uherka. Jest to możliwe również podczas jazdy konnej po „Poleskim Szlaku Konnym”.
W gminie Ruda-Huta co roku w sierpniu organizowana jest impreza o nazwie „Bolkowanie”. Ma
ona na celu uczczenie obchodzonych urodzin dębu „Bolko”, jednego z największych dębów w Polsce.
Obchody trwają dwa dni. Podczas imprezy organizowane są miedzy innymi: wycieczki rowerowe po
gminie, spływ kajakowy Uherką, biegi przełajowe „Meandry Bugu”, wyścig na rowerach górskich
i turniej piłki siatkowej, konkurs „Nadbużańska Akademia Smaku” połączony z degustacją kresowych potraw oraz występy lokalnych zespołów. Imprezę kończy zabawa taneczna i pokaz sztucznych
ogni.
Odsłona II Szlaku Kredą Pisanego – po atrakcjach Ziemi Chełmskiej przecina się w tym miejscu ze szlakami wytyczonymi przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze:
• „Szlak Nadbużański” – czerwony;
• „Szlak Pojezierny Południowy” – żółty;
• „Szlak Bagien i Moczarów” – niebieski.

Szlak Kredą Pisany - po atrakcjach Ziemi Chełmskiej

Odsłona III (niebieska)
• Rezerwat Przyrody Wolwinów – położony w lesie Borek, znajdują się tu stanowiska roślinności
stepowej z wisienką stepową, goryszem alzackim, lilią złotogłów. W rezerwacie rozpoczyna się trasa rowerowa „Uroki Sobowickie”.
• Kościół pw. św. Michała Archanioła w Kamieniu – dawny zbór ewangelicki z 1881 r., obecnie
kościół paraﬁalny.
• Wiatrak koźlak w Natalinie – wybudowany w 1934 r. we wsi Suchawa (gmina Wyryki powiat
włodawski). Czynny był w latach 1934-1962. W latach 70. XX w. został wykupiony przez Muzeum
Chełmskie i przeniesiony do Natalina.
• Zbiornik wodny Natalin – znajduje się tu piaszczysta plaża, istnieje możliwość wędkowania, przy
zbiorniku znajduje się ośrodek rekreacyjny „Pod Wiatrakiem”.
• Zbiornik wodny „Dębowy Las” – zalew, o powierzchni blisko 40 ha, ma wydzieloną piaszczystotrawiastą plażę i strzeżone kąpielisko. W lecie organizowane są tu festyny z zawodami sportowo-sprawnościowymi i koncertami, a w bardziej ustronnych częściach zalewu odbywają się zawody wędkarskie.
• Zalew w Puszczy – o powierzchni ok. 12 ha, zasilany wodami Kanału Żmudzkiego. Miejsce to
już od siedmiu lat jest wakacyjnym obozowiskiem dzieci i młodzieży korzystających z letniego wypoczynku Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Paraﬁa Wojskowo-Cywilna pw. św. Kazimierza
z Chełma urządziła tu kąpielisko, boiska do piłki nożnej, siatkowej i koszykowej, strzelnicę i szkółkę jazdy konnej z ujeżdżalnią.
• Kościół pw. Podwyższenia Krzyża św. w Żmudzi – drewniany kościół, dawna cerkiew unicka
z 1753 r. Po II wojnie światowej świątynia została przejęta przez katolików, a w 1984 r. utworzono sa-
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modzielną paraﬁę. Obiekt jest konstrukcji zrębowej z prostokątną nawą i wyposażeniem z XVIII i XIX w.
Obok świątyni stoi osiemnastowieczna dzwonnica konstrukcji słupowej z dzwonem z 1643 r.
• Rezerwat Przyrody Żmudź – występują tu unikalne formy erozyjne na stokach zbudowanych ze
skał kredowych oraz stanowiska roślin kserotermicznych.
• Zespół sakralny w Klesztowie – murowany kościół paraﬁalny pw. Wniebowzięcia NMP, wybudowany przed 1772 r. jako cerkiew unicka, chociaż użytkowany również przez katolików (pełniła rolę
świątyni przemiennej, w której odprawiano nabożeństwa unickie i katolickie). Obiekt jest jednonawowy
z późnobarokową polichromią. W skład zespołu architektonicznego wchodzi jeszcze dzwonnica, organistówka, przytułek i plebania.
• Izba regionalna w Stanisławowie – zgromadzonych jest tu ponad sto eksponatów, głównie przedmiotów użytku codziennego.
• Kopiec Kościuszki w Uchańce – kopiec upamiętniający polskich żołnierzy pod wodzą T. Kościuszki
poległych w bitwie z wojskami rosyjskimi pod Dubienką (18 lipca 1792 r.). Kopiec usypany został na błoniach wsi Uchańka w miejscu rozlokowania wojsk polskich. Usypanie Kopca było inicjatywą miejscowego lekarza Mikołaja Nieczaja, uczestnika powstania styczniowego. Corocznie na tym terenie odbywa się
zlot młodzieży, którego celem jest uszanowanie narodowej przeszłości oraz wysiłku poległych w walce o
wolność Ojczyzny.
• Dubienka – w nadbużańskiej miejscowości znajdują się: kościół paraﬁalny pw. Trójcy Przenajświętszej
z 1865 r. (rokokowy ołtarz główny z połowy XVIII wieku, pochodzący z Radecznicy, w którym umieszczony jest obraz Najświętszej Marii Panny z początku XVIII w.), cerkiew prawosławna z początku XX
w. w stylu bizantyjsko-ruskim, izba tradycji przy Gminnym Ośrodku Kultury, pomnik czołg, schronisko
młodzieżowe.
• Ośrodek wypoczynkowy w Starosielu – znajduje się tu początek ścieżki przyrodniczej „Starorzecze
Bugu”.
• Rezerwat Przyrody Siedliszcze – miejsce lęgowe orlika krzykliwego oraz fragmenty lasu grądowego o charakterze naturalnym.
• Zespół pałacowo-parkowy w Maziarni Strzeleckiej – pałac myśliwski Zamoyskich, pochodzący z początków XX wieku, z salą balową o wysokości dwu kondygnacji z dębowym kominkiem. Obecnie
obiekt jest użytkowany przez Lasy Państwowe. Pałac otacza park o powierzchni 10 ha.
• Ścieżka Lasy Strzeleckie – początek ścieżki znajduje się przy pałacu myśliwskim Zamoyskich
w Maziarni Strzeleckiej, następnie prowadzi przez różne typy siedlisk leśnych i kończy się w szkółce leśnej.
• Rezerwat Przyrody Liski – drzewostany dębowe oraz sosnowe naturalnego pochodzenia. Występują
tu rośliny chronione (listera jajowata, podkolan biały, kruszczyk szerokolistny) oraz zwierzęta (bocian
czarny, muchówka białoszyja).
• Kościół paraﬁalny pw. Wniebowzięcia NMP w Buśnie – wzniesiony w 1795 r. jako część zespołu cerkwi grekokatolickiej pod wezwaniem Zaśnięcia NMP. W 1875 roku przemianowano go na cerkiew
prawosławną. Od roku 1919 - kościół katolicki. W ołtarzu głównym z roku 1888 umieszczony jest obraz
przedstawiający Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny namalowany w 1921 r. Znajdują się tu także
rokokowe organy z początku XIX w. W Buśnie podczas II wojny światowej istniał hitlerowski obóz pracy.
• Kościół pw. św. Barbary w Turowcu – cerkiew greckokatolicka z pierwszej połowy XIX w., obecnie kościół rzymskokatolicki. Budynek utrzymany w stylu klasycystycznym, jednonawowy, murowany,
z drewnianym stropem.
• Wojsławice – jedno z nielicznych miejsc w Polsce, w których zachowały się budynki trzech świątyń: kościół, cerkiew i synagoga. Dróg wylotowych z Wojsławic strzegą murowane, barokowe kapliczki
z 1762 roku ufundowane przez Mariannę Daniłowicz z Potockich. W centrum Wojsławic stoi kaplicz-
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ka św. Jana Nepomucena, na wschodzie - św. Floriana, na zachodzie - św. Michała Archanioła, na południu - św. Barbary, na północy - św. Tekli. W Wojsławicach corocznie odbywają się „Wesołe Spotkania
z Tradycją - Dni Jakuba Wędrowycza” (warsztaty literackie i muzyczne, pokazy obyczajów i walk wczesnośredniowiecznych, koncerty muzyki tradycyjnej, spektakle teatralne, pokazy ﬁlmowe, wystawy fotograﬁi, konkursy, gry i zabawy).
• Układ urbanistyczny Wojsławic – w miejscowości znajduje się czworokątny rynek. Zabudowany
jest budynkami drewnianymi i murowanymi ustawionymi kalenicowo. W kilku budynkach zachowały się
jeszcze podcienia. We wsi został zachowany dawny układ urbanistyczny - rynek spełnia funkcje handlowe i usługowe, natomiast ulice podmiejskie mają charakter wiejski.
• Źródliska w Majdanie Nowym – w okolicach miejscowości znajdują się liczne wąwozy przecinające wysoczyznę. Znajduje się tam grodzisko wczesnośredniowieczne z mało widocznymi trzema pierścieniami wałów, a w pobliżu wzniesienia wypływa źródło.
• Zalew „Maczuły” w Horodysku – zasilany przez rzekę Horodyskę, wykorzystywany głównie przez
wędkarzy.
• Ścieżka przyrodniczo-historyczna „Spacerkiem po okolicach Sielca” – ścieżkę można pokonać pieszo lub na rowerze. Przebiega przez bogato rzeźbiony i zróżnicowany pod względem przyrodniczym obszar Działów Grabowieckich. Jedną z atrakcji jest Las Kumowski z dorodnymi dębami oraz stanowiskami buczyny – na północ od tego miejsca juz nie występuje. Ponadto na ścieżce znajdują się zabytki kultury, m.in. otoczone parkiem (rosną w nim uznane za pomniki przyrody dwa jesiony wyniosłe i klon), XVII. wieczne ruiny zamku, dwór z XIX w. w Sielcu, klasycystyczny kościół w Kumowie
Plebańskim, nieopodal którego stoi XIX. wieczny młyn wodny, oraz park w Dębinie. W Kumowie znajduje się ośrodek dokumentacji wsi leśniowskiej.
• Kościół pw. Narodzenia NMP w Kumowie Plebańskim – powstał w latach 1821-24.
Jednonawowa budowla w stylu klasycystycznym została rozbudowana na początku XX w. Posiada dwie
kaplice oraz bogate wyposażenie z XVIII w., przeniesione z kościoła św. Andrzeja w Chełmie. Obok kościoła znajduje się dzwonnica i kostnica, a na cmentarzu paraﬁalnym kaplica grobowa Rzewuskich, pochodząca z przełomu XVIII/XIX w.
• Rożdżałów – dom twórcy ludowego - pani Stanisławy Mąki. Prowadzi ona domową galerię, w której znajdują się obrazy, wycinanki, pisanki i rzeźby.
• Uher – w dawnej gorzelni przerobionej w okresie międzywojennym na młyn funkcjonuje obecnie
Dom Pracy Twórczej znanych chełmskich artystów - Teresy Chomik-Kazarian i Oganesa Kazariana.
• Zalew „Żółtańce” – zbiornik o łącznej powierzchni 103 ha, tworzą go dwa zbiorniki: jeden zwany
jest „Żółtańce Duży”, a drugi „Żółtańce Małe”. Przy Dużym znajduje się plaża, dwa pomosty i boiska.
Mały ma muliste dno, ale o podłożu torfowym. Zalew będzie połączony trasą z bulwarem chełmskim.
Atutem tej odsłony szlaku są zbiorniki wodne wykorzystywane do celów rekreacyjnych („Maczuły”,
„Natalin” „Dębowy Las”, „Żółtańce”, „Puszcza”) oraz atrakcje przyrodnicze Strzeleckiego Parku
Krajobrazowego i Grabowiecko-Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Przez ten obszar
przebiega projektowany szlak rowerowy współﬁnansowany ze środków Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej oraz Szlaki Dziedzictwa Kulturowego („Szlak Przenikania Kultur”, „Szlak
Architektury Sakralnej”, „Szlak Kultury Wsi i Miasteczek”).
Na szlaku rozwinięta jest agroturystyka (głównie w Dubience) oraz znajdują się dwie stadniny koni:
• Stajnia TESA w Kamieniu (organizuje jazdy konne, kuligi, nauka jazdy konno),
• Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy „Pod Wiatrakiem” w Natalinie (jazdy konne, przejażdżki bryczkami, kuligi).
Szlak Kredą Pisany – po atrakcjach Ziemi Chełmskiej przecina się w tym miejscu ze szlakami wytyczonymi przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze oraz z 3 szlakami rowerowymi:
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•
•
•
•
•
•

„Szlak Tadeusza Kościuszki” – niebieski
„Szlak Nadbużański” – czerwony
„Szlak Rezerwatów Przyrody” – zielony
„Nadbużański Szlak Rowerowy”
Trasa Rowerowa „Południowe panoramy Chełma”
Trasa Rowerowa „Uroki Sobowickie”.

Wiele zabytków na Szlaku Kredą Pisanym – po atrakcjach Ziemi Chełmskiej jest w złym stanie technicznym i wymaga pilnych prac konserwatorsko-remontowych. Zaliczyć do nich możemy Wieżę obronną w Stołpiu, która jest jednym z najcenniejszych zabytków na tym terenie oraz Pałac Myśliwski
w Maziarni Strzeleckiej. Poprawa stanu i wyglądu zewnętrznego obiektów zabytkowych powinna
stać się jednym z celów jednostek samorządu terytorialnego.
Niezwykle ważna dla rozwoju turystyki jest dobrze funkcjonująca baza noclegowo-gastronomiczna. Restauracje, pizzerie, puby oraz baza hotelowa zlokalizowane są w centralnej części szlaku –
w mieście Chełm. Na szlaku funkcjonują również gospodarstwa agroturystyczne (17). W ofercie gospodarstw agroturystycznych znaleźć można:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ciszę,
spacery, zbieranie grzybów, łowienie ryb,
wycieczki rowerowe i piesze,
grillowanie, pieczenie szaszłyków, kiełbasek, chleba, ziemniaków,
nauka jazdy na nartach biegówkach w sezonie zimowym, kuligi,
wspólne prace polowe (uprawa warzyw, owoców, ziół),
wspólne robienie przetworów, gotowanie, pieczenie ciast,
wyrób masła, przędzenie wełny,
wycieczki do Chełma oraz innych ciekawych miejsc na Szlaku,
rajdy konne.

W najbliższym czasie należy rozszerzyć działalność agroturystyczną na tym obszarze. W celu poprawy funkcjonowania Szlaku Kredą Pisanego – po atrakcjach Ziemi Chełmskiej gospodarstwa takie powinny powstać również w gminach: Ruda-Huta, Sawin, Żmudź oraz Białopole.
Ważnym elementem promocji i rozszerzenia oferty turystycznej będzie stworzenie punktów, w których turyści będą mogli nabyć tradycyjne wyroby sztuki ludowej (garnki, dzbanki, beczki, itp.).
Wyroby rękodzielnicze będą doskonałą pamiątką z wycieczki po Ziemi Chełmskiej. Utworzenie na
szlaku punktów z pamiątkami wskazane jest w gminie Rejowiec Fabryczny (Pawłów), gdzie będzie
można kupić wyroby osób wykonujących tradycyjne zawody. Ponadto punkty z pamiątkami powinny powstać w gminach: Chełm (np. miniatura wieży w Stołpiu), Ruda-Huta (np. miniatura dębu
Bolko). Ważne jest, aby takie pamiątki można było kupić nie tylko podczas organizowanych imprez,
ale także w każdy dzień tygodnia.
Gęsta sieć szlaków rowerowych, pieszych, konnych i możliwość spływu kajakiem wymusza tworzenie infrastruktury towarzyszącej takiej jak: oznakowanie, wypożyczalnie, stadniny, wiaty rowerowe
itp.

6.2 Układ instytucjonalny
Do prawidłowego funkcjonowania „Szlaku Kredą Pisanego – po atrakcjach Ziemi Chełmskiej” niezbędne jest podjecie działań, w tym w szczególności związanych z promocją, oznakowaniem, organizacją imprez, aktualizacją strony internetowej itp.
Turystyka znajduje się w kompetencjach różnych wydziałów Starostwa Powiatowego w Chełmie
i Urzędu Miasta Chełm, najczęściej są to wydziały zajmujące się równocześnie kulturą, sportem,
edukacją/oświatą, oraz ochroną zdrowia. Wpływa to niekorzystnie na efektywność podejmowanych
działań i powoduje zmniejszenie rangi turystyki w rozwoju powiatu chełmskiego i miasta Chełm.
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Dlatego zadania z zakresu turystyki powinny być umiejscowione wyłącznie w strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Chełmie i Urzędu Miasta Chełm w wydziałach odpowiedzialnych
za rozwój gospodarczy czy promocję miasta i powiatu.
W wydziałach tych należy wyznaczyć osoby odpowiedzialne bezpośrednio za turystykę.
Procedury zarządzania wiedzą w sektorze turystki i współpracy międzyregionalnej w Starostwie
Powiatowym w Chełmie i w Urzędzie Miasta Chełm powinny obejmować trzy aspekty: zintegrowanie informacji z zakresu turystyki, bieżącą aktualizację informacji na temat zintegrowanego produktu turystycznego oraz zwiększenie efektywności współpracy międzyregionalnej.

1. Zintegrowanie informacji z zakresu turystyki
Starostwo Powiatowe w Chełmie nie posiada w swoich strukturach punktu informacji turystycznej,
na poziomie powiatu ziemskiego brakuje również zintegrowanego systemu informacji turystycznej.
Funkcjonujące na terenie powiatu chełmskiego gminne punkty informacji turystycznej, nie są ze sobą
powiązane, nie przekazują również informacji Chełmskiemu Ośrodkowi Informacji Turystycznej.
W celu zintegrowania informacji z zakresu turystyki zakłada się, że Starostwo Powiatowe
w Chełmie oraz gminne punkty informacji turystycznej będą przekazywać informacje bezpośrednio
Chełmskiemu Ośrodkowi Informacji Turystycznej (w skrócie ChOIT). ChOIT pozyskane informacje/
produkty będzie wykorzystywał w punkcie ośrodka, na stronie internetowej, podczas targów, wystaw, w publikacjach i materiałach promocyjnych. ChOIT będzie przekazywał również informację
zwrotną Starostwu Powiatowemu w Chełmie oraz gminnym punktom informacji turystycznej m.in.
informacje o atrakcjach turystycznych w innych gminach lub mieście Chełmie. Gminne punkty informacji turystycznej powinny być rozmieszczone we wszystkich gminach powiatu (proponowane
umiejscowienie punktu alternatywnie: Urząd Gminy, Dom Kultury, Biblioteka Gminna). Punkty powinny być obsługiwane przez wyznaczonych i przeszkolonych pracowników oraz powinny być wyposażone w komputer z dostępem do Internetu i materiały promocyjne.
Opisana procedura zarządzania wiedzą powinna być uregulowana stosownym porozumieniem.
Przedstawione rozwiązanie zintegrowania informacji z zakresu turystyki wpłynie na zatrzymanie turysty w dłuższym okresie oraz pozwoli na wprowadzenie w przyszłości tzw. karty turysty pozwalającej na bezpłatne zwiedzanie wielu obiektów oraz korzystanie z punktów usługowych.
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2. Bieżąca aktualizacja informacji na temat Zintegrowanego Produktu Turystycznego
Zintegrowany Produkt Turystyczny swoim zasięgiem obejmuje atrakcje turystyczne z terenu powiatu chełmskiego i miasta Chełm, a jednym z elementów jego promocji będzie strona internetowa.
Z uwagi na złożony charakter produktu oraz utrzymanie jego konkurencyjności i atrakcyjności należy wprowadzić stały system aktualizacji informacji (również tych na stronie internetowej). Jak wykazano w części diagnostycznej za pozyskiwanie, przetwarzanie i udzielanie kompleksowej informacji turystycznej obejmującej teren miasta Chełma odpowiedzialny jest Chełmski Ośrodek Informacji
Turystycznej. Kolejnymi instytucjami odpowiedzialnymi za aktualizację informacji i ich przekazywanie będzie Starostwo Powiatowe w Chełmie, Urzędy Gmin oraz podmioty bezpośrednio wchodzące
w skład Zintegrowanego Produktu Turystycznego. Utworzony interfejs na stronie internetowej zintegrowanego produktu umożliwi wszystkim podmiotom, po wcześniejszej rejestracji, aktualizację bieżących informacji. Natomiast nadzór nad całością będzie spoczywał na jednostce odpowiedzialnej za
promocję i funkcjonowanie Szlaku.
Poniżej przedstawiono schemat przepływu informacji.

3. Zwiększenie efektywności współpracy międzyregionalnej
W celu zwiększenia efektywności współpracy międzyregionalnej należy zarówno w Starostwie
Powiatowym w Chełmie, jak i Urzędzie Miasta Chełm zwiększyć przepływ informacji pomiędzy wydziałami merytorycznymi a wydziałem koordynującym współpracę międzyregionalną. Rozwiązanie
takie pozwoli na rozwój współpracy międzyregionalnej we wszystkich dziedzinach wynikających
z umowy partnerskiej.
Jednostka zarządzająca zintegrowanym produktem turystycznym będzie corocznie przedstawiać raport opisujący funkcjonowanie szlaku. Opracowanie to zawierać będzie szczegółowe informacje
o ruchu turystycznym na terenie Ziemi Chełmskiej w szczególności: liczbie turystów odwiedzających,
liczbie udzielonych noclegów oraz liczbie sprzedanych biletów.
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6.3 System promocji
Promocja jest sposobem komunikowania się z otoczeniem, metodą przekazywania informacji na temat danego produktu. Pełni ona trzy podstawowe funkcje: informacyjną, konkurencyjną i pobudzającą.
Działania promocyjne kierowane są do potencjalnych odbiorców zainteresowanych produktem, co
prowadzi do zwiększenia popytu.
Chcąc rozwijać działalność turystyczną na terenie Ziemi Chełmskiej należy opracować odpowiedni system promocji. Pozwoli on na przykucie uwagi turystów i zwiększenie dochodów z tego tytułu.

Segment turystyki:

turystyka aktywna

turystyka
krajoznawcza

turystyka religijna

turystyka
kulturowa

turystyka edukacyjno - rekreacyjna

Opis
„Szlak Kredą Pisany – po atrakcjach Ziemi Chełmskiej” jest produktem turystycznym skierowanym zarówno do turystów preferujących wypoczynek aktywny oraz
turystów, którzy wybierają tradycyjną formę zwiedzania. Turysta aktywny na obszarze Ziemi Chełmskiej ma możliwość pokonania części trasy pieszo, konno,
rowerem lub kajakiem. Spływy kajakowe na tym obszarze organizowane są na
rzekach Bug i Uherka. Znajdujący się na tym terenie Poleski Szlak Konny pozwala na podziwianie piękna przyrody Ziemi Chełmskiej podczas jazdy konnej.
Ścieżki piesze prowadzą przez niedostępne dla pojazdów kołowych tereny rezerwatów przyrody. Szlaki rowerowe wiodą po najatrakcyjniejszych obszarach Ziemi
Chełmskiej i są dobrze oznakowane.
Jest to forma turystyki, której głównym celem jest zwiedzanie obiektów, miejsc
lub miejscowości.
Na obszarze Ziemi Chełmskiej na szczególną uwagę zasługują obszary chronione, w tym rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego obszaru oraz obszary Natura 2000. Powiat chełmski cechuje zróżnicowanie krajobrazu
oraz bogata fauna i ﬂora. Turyści przebywający na Ziemi Chełmskiej mogą zwiedzać obiekty zabytkowe (zarówno sakralne, jak i świeckie), a także wędrować po
wyznaczonych szlakach.
Turystyka religijna skupia się na obiektach kultu religijnego: kościołach, synagogach, cerkwiach, jak również cmentarzach. Na obszarze Ziemi Chełmskiej zaznacza się wpływ trzech kultur: żydowskiej, prawosławnej i katolickiej. Występują tu
piękne zabytkowe kościoły i synagogi oraz pomniki i monumenty upamiętniające ważne wydarzenia historyczne.
Turystyka kulturowa opiera się na bogatej tradycji ludowej i licznych zabytkach.
Ziemia Chełmska jest obszarem gdzie miłośnicy sztuki ludowej mogą poszerzać
wiedzę i nabyć wyroby rękodzielnicze. Największą atrakcją na tym obszarze jest
odbywający się corocznie Jarmark Pawłowski, na którym swoje wyroby prezentują twórcy ginących zawodów: bednarze, garncarze. Na terenie powiatu zlokalizowane są izby regionalne prowadzone przez jednostki samorządowe oraz osoby prywatne.
Turystyka kulturowa skierowana jest na odwiedzanie i poznawanie miejsc związanych z kulturą. Obiekt zainteresowania tej turystyki stanowią zarówno wytwory kultury dawnej, jak i współczesne.
Turystyka ta łączy w sobie elementy turystyki aktywnej oraz turystyki krajoznawczej i kulturowej. Turysta zainteresowany tą forma wypoczynku może być pewien, że dostarczy mu ona cennych doświadczeń poznawczych, silnych wrażeń,
emocji, niespodzianek oraz niezwykłych przeżyć.

Grupa docelowa turystów

Jest ona skierowana głównie do ludzi młodych oraz tych, którzy duża wagę przywiązują do wysiłku ﬁzycznego. Miłośnicy
spływów kajakowych, jazdy konnej czy wycieczek pieszych i
rowerowych mogą zwiedzać Ziemię Chełmską nie rezygnując ze swoich upodobań.

Tą formą turystki zainteresowani będą zarówno turyści indywidualni, jak również grupy zorganizowane. Trudno jest
określić grupę wiekową turystów – będą to na pewno osoby
młode, w tym uczestnicy wycieczek szkolnych oraz rodziny.

Turystyka ta skierowana jest do osób podróżujących, zainteresowanych motywem religijno-poznawczym. Celem wycieczek są miejsca kultu religijnego, związane z historią religii oraz wydarzeniami religijnymi. Turystą tym jest osoba
w każdym wieku.
Dziedzina turystyki skierowana jest do grup, zainteresowanych zdobywaniem wiedzy na temat tradycji i dawnych zawodów, wytworów kultury dawnej i współczesnej oraz sposobów życia ludzi. Trudno jest określić grupę wiekową turystów – będą to na pewno osoby młode (przede wszystkim
uczestnicy wycieczek szkolnych), a także rodziny. Inną grupę turystów stanowią osoby, które pasjonują się przeszłością
lub wykonują pracę związaną z badaniem kultury (np. etnografowie lub antropolodzy).
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Tabela 5. Charakterystyka rodzajów turystyki na Ziemi Chełmskiej

Turystyka ta skierowana jest głównie do grup zorganizowanych (wycieczki, kolonie, obozy). Trudno jest określić grupę
wiekową turystów – będą to na pewno osoby młode, w tym
uczestnicy wycieczek szkolnych oraz rodziny.
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Tabela 6. Elementy promocji Ziemi Chełmskiej
formy promocji

opis

Impreza

Na terenie Szlaku planuje się organizację imprez promocyjnych, które
corocznie będą się odbywać na terenie innej gminy lub miasta.

Reklama wydawnicza

Promocja produktu o nazwie Szlak Kredą Pisany – po atrakcjach Ziemi
Chełmskiej odbywać się będzie poprzez przewodnik (lub ulotkę reklamową). Przewodnik będzie wydany również w wersji obcojęzycznej,
skierowany głównie do miast i regionów partnerskich w celu utrwalenia
współpracy międzyregionalnej i zainteresowania turysty zagranicznego.
Przewodnik będzie stale dostępny w Chełmskim Ośrodku Informacji
Turystycznej.
Ta forma promocji prezentuje produkt turystyczny z wykorzystaniem
zdjęć i map, które zachęcą potencjalnego turystę do odwiedzenia Ziemi
Chełmskiej.
Sposobem na wzbudzenie zainteresowania turysty jest również wydanie
gazetki wakacyjnej, w której ukażą się najważniejsze atrakcje turystyczne obszaru, baza noclegowo-gastronomiczna oraz kalendarz imprez kulturalnych.

Reklama internetowa

Jednym ze sposobów promocji zintegrowanego produktu turystycznego
będzie strona internetowa. Na stronie dostępna będzie mapa z zaznaczonym Szlakiem i atrakcjami turystycznymi.
Dokładny opis szlaku pozwoli turyście na zaplanowanie sobie wypoczynku i odwiedzenie wszystkich ciekawych miejsc.
Na stronie internetowej znajdzie się również lista niezbędnych adresów
i danych kontaktowych miejsc noclegowych (hotele, motele, schroniska,
gospodarstwa agroturystyczne) oraz punktów gastronomicznych.

Reklama prasowa

W lokalnych oraz regionalnych gazetach ukaże się informacja o organizowanych na szlaku imprezach. W treści reklamy znajdzie się odwołanie do strony internetowej, na której zainteresowana osoba zdobędzie
szczegółowe informacje.

Reklama radiowa

Jednym ze sposobów promocji wydarzeń odbywających się na Szlaku
będzie reklama radiowa emitowana w radio lokalnym. Informacja ta
będzie się ukazywać przed planowaną imprezą.

Gadżety, upominki

Na Szlaku dostępne będą produkty wykonane własnoręcznie prze twórców ludowych z tego obszaru (garnki, beczki, koszyki, itd.). Będą to elementy nierozerwalnie związane z Ziemią Chełmską, ukazujące piękno
jej tradycji i bogatą historię. Upominek będzie odpowiednio oznaczony,
tak aby na długo przypominał turystom o Ziemi Chełmskiej.

Marketing bezpośredni

Wydany przewodnik promujący zintegrowany produkt turystyczny rozprowadzany będzie w obiektach noclegowych na terenie powiatu chełmskiego i miasta Chełm oraz gminach sąsiadujących. Przewodnik ten będzie dostępny dla turystów korzystających z noclegów.

6.4 Źródła ﬁnansowania
Niepowtarzalną szansę na rozwój Ziemi Chełmskiej oraz wsparcie sektora turystyki i współpracy
międzyregionalnej stwarzają fundusze unijne. Korzystanie z tych środków zwiększa możliwość realizacji wielu ciekawych przedsięwzięć i inicjatyw, których wdrożenie poprawi atrakcyjność tego obszaru i wzmocni jego konkurencyjność. Możemy do nich zaliczyć: budowę i modernizację ścieżek rowerowych, tras turystycznych, renowację zabytków, budowę i rozbudowę środków rekreacyjnych i wy-
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poczynkowych, rozwój uzdrowisk, tworzenie systemów informacji turystycznej, organizację wystaw,
targów i imprez plenerowych.
W latach 2007-2013 środki na rozwój turystyki i współpracy międzyregionalnej będą dostępne przede
wszystkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) ,
ale również w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (PO IG), Programie Operacyjnym
Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) oraz Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).
W ramach RPO WL będzie możliwe doﬁnansowanie projektów w ramach których zaplanowano
między innymi:
- w ramach działania 1 .5. Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki
• budowę oraz wyposażenie w niezbędne środki trwałe obiektów pełniących funkcje turystyczne
wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu wokół obiektów;
• modernizację oraz wyposażenie w niezbędne środki trwałe obiektów pełniących funkcje turystyczne wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu;
• prace konserwatorskie, restauratorskie, modernizacyjne w zakresie adaptacji zabytków na cele
turystyczne;
• zakup i modernizację połączeń promowych, kolejki drogowej i szynowej, pól golfowych, wyciągów narciarskich, itp.
- w ramach działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki
• ochronę dziedzictwa kulturowego (prace konserwatorskie, prace restauratorskie, modernizację i
roboty budowlane dotyczące zabytków; zakup zabytków; zakup, modernizacja i roboty budowlane infrastruktury noclegowej i gastronomicznej oraz urządzeń rekreacyjnych);
• infrastrukturę kultury (roboty budowlane i modernizacja infrastruktury kultury, infrastruktury
noclegowej i gastronomicznej oraz urządzeń rekreacyjnych; monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury kultury, zagospodarowanie terenu wokół obiektów);
• infrastrukturę turystyki (roboty budowlane, modernizacja i wyposażenie infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki oraz ułatwiającej dostęp do miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie, w tym obiektów rekreacyjnych, np.: ścieżki rowerowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą, szlaki turystyczne, ścieżki przyrodnicze, kąpieliska, infrastruktura zlokalizowana wokół zbiorników wodnych, roboty budowlane i modernizacja zintegrowanych szlaków
turystycznych i wyposażenie ich w infrastrukturę sanitarną, informacyjną i wypoczynkowo-rekreacyjną, zakup, modernizacja i roboty budowlane dotyczące infrastruktury noclegowej i gastronomicznej oraz urządzeń rekreacyjnych, itp.).
- w ramach działania 7.2 Promocja kultury i turystyki
• organizację imprez i wydarzeń kulturalnych i/lub turystycznych;
• kultywowanie i promocję tradycji regionalnych oraz tradycyjnych, charakterystycznych dla regionu form rzemiosł i zawodów;
- w ramach działania 7.3 Współpraca międzyregionalna
• partnerskie inicjatywy międzyregionalne (wizyty studyjne, wymiana doświadczeń pomiędzy
władzami lokalnymi, sporządzanie ekspertyz, analiz porównawczych, organizowanie szkoleń,
warsztatów szkoleniowych, seminariów informacyjnych i doradztwa zawodowego, organizowanie targów, zawodów sportowych, festiwali, koncertów, warsztatów artystycznych i innych
przedsięwzięć służących promocji regionu, itp.),
• małe inicjatywy międzyregionalne (nawiązywanie kontaktów międzyregionalnych, organizowanie wizyt studyjnych, wymiana doświadczeń pomiędzy władzami lokalnymi, instytucjami
oraz organizacjami pozarządowym, sporządzanie ekspertyz, analiz porównawczych, itp.).
Projekty polegające na promowaniu rozwoju obszarów przygranicznych będą możliwe do sﬁnansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013.
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W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 będzie możliwe doﬁnansowanie
projektów, w ramach których zaplanowano między innymi:
- w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi i osi LEADER
• promocję i rozwój lokalnej aktywności, w tym promocji lokalnej twórczości kulturalnej i artystycznej, z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego;
• rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich;
• organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym działalnością
LGD;
• renowację, zabezpieczenie i oznakowanie przydrożnych kapliczek, pomników przyrody, odkrywek geologicznych i innych miejsc i budowli charakterystycznych dla danej miejscowości wraz
z uporządkowaniem terenu wokół tych miejsc;
• odnawianie elewacji i dachów prywatnych budynków, ogrodzeń oraz innych obiektów charakterystycznych dla budownictwa danego regionu;
• zakup strojów, eksponatów i innego wyposażenia dla zespołów artystycznych, zespołów folklorystycznych;
• realizację inwestycji służących utrzymaniu i kultywowaniu tradycyjnych zawodów i rzemiosła
oraz inwestycji służących wspieraniu twórczości lokalnej lub ludowej;
• budowę/odbudowę małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych,
miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych.
W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej możliwe będzie sﬁnansowanie
projektów, które będą wspierać rozwój infrastruktury turystyki kongresowej i targowej, promować
zrównoważony rozwój turystyki oraz budowę tras rowerowych.
W realizacji zaplanowanych inwestycji pomocne będą również pozaunijne źródła ﬁnansowania do
których zaliczamy:
• środki własne (budżet gmin i powiatu);
• środki Skarbu Państwa (środki celowe w poszczególnych ministerstwach w szczególności:
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa
Gospodarki, Ministerstwa Ochrony Środowiska, itp.);
• pozaunijne źródła ﬁnansowania, w tym miedzy innymi Norweski Mechanizm Finansowania;
• kapitał prywatny i środki własne (partnerstwo publiczno - prywatne);
• kapitał prywatny (środki inwestorów prywatnych).
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7. Przebieg procesu konsultacji społecznych
Konsultacje społeczne były ważnym etapem prac nad Planem rozwoju turystyki i współpracy międzyregionalnej powiatu chełmskiego i miasta Chełm. W spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, które
odbyło się 18 marca 2010 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie wzięło udział 50 osób zainteresowanych możliwościami rozwoju turystyki na Ziemi Chełmskiej (m.in. przedstawiciele jednostek samorządu lokalnego, przedsiębiorcy, pracownicy branży turystycznej, ośrodków kultury oraz
mieszkańcy miasta Chełm i powiatu chełmskiego).
Głównym celem spotkania było zapoznanie władz i społeczności lokalnej ze strukturą tworzonego
dokumentu oraz zebranie opinii i uwag na temat rozwoju sektora turystyki na omawianym obszarze.
Uczestnicy zapoznali się z aktualną analizą potencjału turystycznego Ziemi Chełmskiej, istniejącymi produktami turystycznymi wykreowanymi przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną,
propozycją zintegrowanego produktu turystycznego oraz źródłami ﬁnansowania rozwoju turystyki.
Podczas spotkania uczestnicy zostali również poproszeni o wypełnienie ankiety badającej atrakcyjność
turystyczną Ziemi Chełmskiej. Ankieta składała się z pytań odnoszących się do takich zagadnień jak:
•
•
•
•
•
•
•

zbadanie opinii na temat atrakcyjności turystycznej Ziemi Chełmskiej,
stan infrastruktury turystycznej,
potrzeby w zakresie rozwoju atrakcyjności turystycznej,
wskazanie przeszkód w rozwoju turystyki,
ocena oferty turystycznej,
wskazanie miejsc najbardziej atrakcyjnych na Ziemi Chełmskiej,
wskazanie miejsc, obiektów, imprez kulturalnych i sportowych, które powinny się znaleźć na
szlaku stanowiącym zintegrowany produkt turystyczny.

Wyniki ankiet, opracowane w formie graﬁcznej i zaprezentowane poniżej, posłużyły jako jedno
z ważnych kryteriów przy opracowaniu zintegrowanego produktu turystycznego Szlak kredą pisany – po atrakcjach Ziemi Chełmskiej.
Prawie wszyscy respondenci na pytanie: czy Ziemia Chełmska jest atrakcyjna turystycznie? odpowiedzieli „tak” (97%). Zaledwie 3 % uważa, że obszar ten nie jest atrakcyjny dla turystów.

NIE
3%

TAK
97%

Wykres 1. Czy Ziemia Chełmska jest atrakcyjna turystycznie?

Ankietowani zostali zapytani o poziom infrastruktury turystycznej. Większość elementów (baza noclegowa, baza gastronomiczna, oznakowanie, dostępność punktów informacji turystycznej) została
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oceniona negatywnie (poziom niedostateczny). Jedynie dostępność komunikacyjną i stan techniczny
obiektów turystycznych respondenci ocenili jako „dobry”.

Wykres 2. Jaki jest poziom infrastruktury turystycznej na terenie Ziemi Chełmskiej?

Respondenci wskazali elementy, które ich zdaniem zwiększyłyby atrakcyjność turystyczną powiatu chełmskiego i miasta Chełm. Do najczęściej wskazywanych należy wprowadzenie nowoczesnych
działań marketingowych i promocyjnych, stworzenie miejsc rekreacyjno-sportowych oraz rozwój
bazy noclegowej.

inne
5%

bardziej rozwinięta
baza noclegowa
19%

wprowadzenie
nowoczesnych
działań
marketingowopromocyjnych
37%

bardziej rozwinięta
baza gastronomiczna
8%

stworzenie miejsc
rekreacyjno-sportowych
19%

więcej
imprez kulturalnych
12%

Wykres 3. Co powinno być na terenie Ziemi Chełmskiej aby zwiększyć jego atrakcyjność turystyczną?
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Jako największe ograniczenia i przeszkody w rozwoju turystyki na Ziemi Chełmskiej ankietowani wskazali niedostateczną promocję obszaru (33%) oraz brak odpowiedniej infrastruktury (33%).
inne
2%
brak
odpowiedniej infrastruktury
33%

polityka turystyczna
jednostek samorządowych
10%

brak bazy
turystyczno-rekreacyjnej
22%

niedostateczna
promocja obszaru
33%

Wykres 4. Co jest największą przeszkodą w rozwoju turystyki na terenie Ziemi Chełmskiej?

Ankietowani zostali także poproszeni o ocenienie oferty turystycznej dostępnej na Ziemi Chełmskiej.
43% z nich ocenia tą ofertę jako zadowalającą, a 40% jako niedostateczną. Zaledwie dla 12% respondentów oferta jest atrakcyjna.

nie mam zdania
atrakcyjna
5%
12%
niedostateczna
40%

Wykres 5. Jaka jest oferta turystyczna Ziemi Chełmskiej?

Głównym elementem Planu rozwoju turystyki i współpracy międzyregionalnej powiatu chełmskiego
i miasta Chełm jest zintegrowany produkt turystyczny. Wykreowany Szlak Kredą Pisany – po atrakcjach Ziemi Chełmskiej opiera się na istniejących atrakcjach turystycznych (zabytki, przyroda oraz
pozostała infrastruktura turystyczna) powiatu chełmskiego i miasta Chełm. Liczne zabytki i atrakcje przyrodnicze na terenie Ziemi Chełmskiej sprawiają, że trudno jest wybrać te najciekawsze.
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W tym celu poproszono gminy o inwentaryzację i selekcję istniejących na terenie gminy atrakcji turystycznych. W efekcie końcowym każda z 16 gmin odpowiedziała na ankietę. Gminy wskazały
atrakcje, które:
• znalazły się na mapie Szlaku,
• zainteresują osoby uprawiające turystykę aktywną, religijną, kulturową i edukacyjno-rekreacyjną,
• oraz wskazały czy wyżej wymienione atrakcje wymagają poprawy stanu technicznego, zagospodarowania terenu, oznakowania, poprawy dostępu komunikacyjnego.
Na postawie opisanej ankiety zdecydowano o ostatecznym kształcie Szlaku i formie promocji.
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8. Wnioski końcowe
Niniejszy dokument uwzględnia wszelkie aspekty unijnej polityki równych szans i ochrony środowiska. Założenia dokumentu wykluczają wszystkie formy i przejawy dyskryminacji oraz propagują
równe i pełne uczestnictwo i dostęp we wszystkich elementach życia społecznego. Dlatego niezmiernie ważne jest dostosowanie wszelkiej infrastruktury turystycznej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Rozwijająca się na tym terenie agroturystyka jest szansą dla kobiet, które chcą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Możliwość taką daje również działalność związana z rozpowszechnianiem wyrobów rękodzieła.
Wszystkie inwestycje planowane na Ziemi Chełmskiej będą realizowane zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju przy szczególnym uwzględnieniu polityki ochrony środowiska. Przed realizacją
inwestorzy zdobędą wszystkie odpowiednie decyzje i opinie, również te umożliwiające realizację inwestycji na terenie obszarów chronionych (w tym Natura 2000).
Instytucje zajmujące się organizacją ruchu turystycznego na obszarze powiatu chełmskiego i miasta
Chełm będą czuwać nad tym aby nie przekroczyć tzw. pojemności turystycznej. Zostanie określona maksymalna liczba osób, które mogą jednocześnie przebywać na danym terenie nie powodując
szkód w środowisku.
Największym atutem Ziemi Chełmskiej jest piękna i czysta przyroda. Planowane na tym obszarze inwestycje w zakresie turystyki mogą naruszyć stan środowiska naturalnego. Dlatego niezmiernie ważne jest przywrócenie jego pierwotnego stanu (działania kompensacyjne). W przypadku wprowadzenia zanieczyszczeń w środowisku inwestor jest zmuszony naprawić wyrządzoną szkodę i ponieść
związane z tym koszty.
Turystyka daje możliwość dynamicznego rozwoju Ziemi Chełmskiej opartej na bogatym potencjale
walorów przyrodniczych i kulturowych oraz zasobach ludzkich. Wspomaga również wiele dziedzin
gospodarki, generuje miejsca pracy i opiera się na zasadach zrównoważonego rozwoju. Opiera się
ona na stabilnym systemie organizacyjnym i zarządzaniu marketingowym.
Zintegrowane działania w procesie tworzenia i promocji produktów turystycznych sprawią, że Ziemia
Chełmska będzie regionem znanym i chętnie odwiedzanym przez turystów krajowych i zagranicznych oraz miejscem wypoczynku jego mieszkańców.
Dlatego też realizacja Planu wymaga konsekwencji w działaniach, współpracy wielu podmiotów
oraz nieustannej koordynacji ich działań. Niezaprzeczalnym jest fakt, że jego realizacja musi być stale monitorowana, a zapisy dostosowywane do zmieniających się uwarunkowań społeczno - gospodarczych. Nie ulega wątpliwości, że turystyka stanowi szansę rozwoju wielu obszarów cennych przyrodniczo i kulturowo. Niniejsze opracowanie stanowi więc ważny dokument wspierający rozwój turystyki w uporządkowany i kierunkowy sposób, zakładający współpracę wielu podmiotów i koordynujący działania w wielu dziedzinach.
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