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ROWEREM PO GMINACH
Leśniowice Wojsławice Żmudź Dorohusk
Pomysł wytyczenia trasy rowerowej „Malowniczy Wschód” łączącej cztery gminy powiatu chełmskiego jest wynikiem porozumienia samorządowców Wojsławic, Leśniowic, Żmudzi i Dorohuska.
Pomocnym w realizacji tego przedsięwzięcia okazał się unijny projekt „Turystyka międzynarodowa
impulsem rozwoju gospodarczego”. Mapa, którą macie Państwo przed sobą jest graficzną egzemplifikacją
samorządowej propozycji.
Warto także zajrzeć do przewodnika stanowiącego jej integralną część, uzupełniającą tekstowo i fotograficznie całość pomysłu.
Zaznaczony na mapie przebieg trasy (szlaku) składa się z dwóch zasadniczych części:
Trasa główna (kolor żółty) – autorzy posługują się tym terminem w odniesieniu do mapy, przewodnika „Malowniczy Wschód –
Rowerem po gminach – Leśniowice, Wojsławice, Żmudź, Dorohusk”. Trasa główna to sieć dróg o różnej nawierzchni łącząca cztery stolice
gmin, a jej umowny, wskazany przez samorządowców początek i koniec znajdują się odpowiednio: w Kumowie Plebańskim i Brzeźnie.
Warianty (kolor niebieski) – różne propozycje odcinkowych rozwiązań rowerowych podróży sugerowanych poprzez atrakcyjność
miejsc i obiektów na danym obszarze.
Całość, co najważniejsze ma charakter całkowicie otwarty i pozwala na zupełnie swobodną inicjatywę każdego rowerzysty. Organizatorzy, układając tak a nie inaczej przebieg trasy mieli na uwadze przede wszystkim turystyczne i historyczne walory tej części Ziemi
Chełmskiej. Trasa główna i warianty zostały podzielone na umowne pięć etapów, te z kolei na poszczególne odcinki. Jak wcześniej wspomnieliśmy to tylko propozycje. Przyglądając się mapie i treści przewodnika widzimy, że swoboda wyboru jest praktycznie nieograniczona. Jedno jest pewne: by przejechać te ponad 100 kilometrów i zobaczyć większość lub wszystkie wskazane miejsca i obiekty trzeba (co
polecamy) tu pobyć co najmniej tydzień… Do czego zachęcamy, szczególnie przybywających z innych zakątków województwa lubelskiego, Polski i … skądkolwiek.
Poniżej tej strony mapy: „mała niealfabetyczna encyklopedia ważnych miejsc” oraz inne niezbędne informacje ułatwiające poruszanie się
po malowniczym kawałku Malowniczego Wschodu Polski.

Dom Spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim
Budynek staraniem Wandy Rzewuskiej, Józefa Dyjaka i ks. Ignacego
Gałkowskiego oddany został do użytku w dniu 6 października 1925 r.
i składał się z dwóch izb szkolnych i mieszkania służbowego dla
nauczyciela. Był szkołą, osiągając poziom ośmioklasowy. W 2010 r.
w związku z niżem demograficznym szkoła została zamknięta.
W 2013 r. przeprowadzono remont wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyposażono obiekt na potrzeby rozwoju lokalnych działań
kulturalnych i współpracy polsko-ukraińskiej.

START

Od startu do mety

I ETAP: SZLAKIEM RZEWUSKICH
Kumów Plebański – Sielec – Leśniowice – ok. 15 km
ETAP II. TU WODA, TAM DOŁEK, A TAM GÓRKA
Leśniowice – Rakołupy – Zalew Maczuły – Majdan
Ostrowski – Wojsławice – ok. 22 km
ETAP III. NA TROPIE BRZOZOWSKIEGO
Wojsławice – Huta – Turowiec – Biała Góra – Maziarnia – Wólka Leszczańska – Żmudź – ok. 21 km
ETAP IV. POLICHROMIA, MŁYN I SUCHODOLSCY
Żmudź – Wołkowiany – Klesztów – Puszcza – Lipinki
– Zanowinie – Dorohusk (Osada) – ok. 27 km
ETAP V. DO MARCINKA I NA MOTYLOWE ŁĄKI
Dorohusk (Osada) – Okopy – Zamieście – Dobryłówka – Ludwinów – Brzeźno – ok. 15 km
Szczegóły propozycji wariantowych dla trasy głównej w przewodniku
„Rowerem po gminach – Wojsławice, Leśniowice, Żmudź, Dorohusk”.
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Młyn wodny w Kumowie Plebańskim
Pierwsze wzmianki o młynie wodnym w tej miejscowości sięgają 1777 r. Kolejna
informacja pochodzi z 1867 r. W pobliżu można jeszcze ujrzeć szczątki dawnej tamy
spiętrzającej wodę, resztki dawnego mostu łączącego w przeszłości główny trakt
drogowy. Obecnie budynek młyna zamieniony na budynek gospodarczy stoi do
dzisiaj i jest użytkowany od 1949 r. przez prywatnego właściciela.

Kościół pw. Nawiedzenia NMP z lat 1821–1826 w Kumowie Plebańskim
Według źródeł archiwalnych Diecezji Lubelskiej parafia była erygowana w 1434 r.
przez biskupa chełmskiego Jana Biskupca, który w 1437 r. wybudował pierwszy
kościół drewniany. Fundatorami dwóch następnych kościołów (wznoszone w 1592
i 1697) byli biskupi chełmscy, których rezydencja znajdowała się tuż obok w Kumowie Plebańskim. Obecny murowany kościół wybudowano w latach 1821–1826
i konsekrowano w 1826 r. Wzniesiono go na planie krzyża, posiada jedną nawę
i dwie kaplice połączone z kościołem. W 1907 r. przeprowadzono gruntowny remont, dobudowując zakrystię, kruchtę i 2 kaplice.

2

3

8

10

13

14

Jakub Wędrowycz – Wojsławice
Pomnik jest 3-metrową rzeźbą na postumencie, przedstawiającą Jakuba Wędrowycza. Postać została wyrzeźbiona w drewnie lipowym według projektu rzeźbiarza ludowego Ryszarda Staińskiego. Inspiracją dla projektu rzeźby są rysunki Andrzeja Łaskiego, ilustratora książek o przygodach Jakuba Wędrowycza. Pomnik stoi
przy wjeździe do Wojsławic od strony Krasnegostawu. Jakub Wędrowycz to fikcyjna postać literacka stworzona przez Andrzeja Pilipiuka, bohater humorystycznych
opowiadań, cieszących się wielką popularnością w Polsce, tłumaczonych m.in. na
język czeski i rosyjski.
Kapliczki wojsławickie
Dróg wylotowych z Wojsławic strzegą murowane, barokowe kapliczki, ufundowane w roku 1762 roku przez Mariannę Daniłowicz z Potockich. Mówi się, że kapliczki
miały obronić Wojsławice przed klątwą rzuconą przez wojsławickiego rabina, niezasłużenie skazanego na śmierć. Wybór patronów kapliczek był nieprzypadkowy:
Kapliczka św. Michała Archanioła – kierunek zachodni
Święty Michał jest archaniołem, którego wierni przyzywają w walce przeciw siłom
zła. Daje wsparcie wszystkim, którzy znajdują się w trudnych sytuacjach. Michał jest
też dawcą cierpliwości i szczęścia. Jest patronem parafii rzymskokatolickiej w Wojsławicach.
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Kapliczka św. Barbary – kierunek południowy
Święta Barbara jest patronką dobrej śmierci i trudnej pracy. Orędowniczka w czasie
burzy i pożarów.

Ruina dawnego budynku zajazdu-karczmy-sądu
w Wólce Leszczańskiej
Murowany, solidny, mocno pokiereszowany przez ludzi i czas. Pozostałość po
zajeździe-karczmie, sądzie i klubie rolnika... Datę „wystawienia nowej karczmy” można ustalić w przybliżeniu, gdzie pomocnym okazuje się dokument
kontraktu Alojzego Poletyło z 1807 r., w którym mowa jest o wypuszczeniu
w 3-letnią dzierżawę Wólki Leszczańskiej, w co weszła również arenda karczemna.

Kapliczka ekumeniczna św. Anny w Sielcu
Niedaleko ruin cmentarza (polną drogą w prawo) wśród łąk znajduje się
licząca ponad 500 lat Ekumeniczna Kapliczka św. Anny. Dwa razy w roku
w imieniny Anny 26 lipca rzymskokatolicy i dwa tygodnie później prawosławni wg kalendarza juliańskiego odbywają odpusty. Nabożeństwa prawosławne połączone są z poświęceniem wody w cudownym źródle bijącym
pod kapliczką, stąd druga nazwa Kapliczka na Wodzie. W przekazach miejscowej ludności kapliczka słynie jako miejsce uzdrowień.

Rezerwat Żmudź
Rezerwat położony jest w odległości ok. 1 km od Żmudzi. Obejmuje zbocze
o nachyleniu 10–15 stopni zbudowane z opoki i margli, na którym zachodzą
silne procesy erozyjne uwidaczniające się w postaci mikroform liniowych. Na
terenie rezerwatu występują 122 gatunki roślin naczyniowych, wśród nich
7 objętych jest ochroną ścisłą oraz 4 objęte ochroną częściową.

Cmentarz prawosławny w Sielcu
Pochodzi z 2 połowy XIX wieku. Powierzchnia 0,14 ha. Najstarszy istniejący
nagrobek nosi datę 1880 r. Ruiny cmentarza to „zarośnięta wyspa”. Na własną rękę można wejść na teren nekropolii. W środku ruina cmentarnej cerkwi
w której pochowani są polegli w bitwie pod Kumowem 16.02.1864 r. w tym
m.in. Ludwik hr. Mycielski z poznańskiego i Paulo Belloti z Włoch.

Izba Regionalna w Stanisławowie
W budynku po dawnej szkole podstawowej w Stanisławowie, dzięki dużemu
zaangażowaniu kobiet ze Stanisławowa powstała Etnograficzna Izba Regionalna, w której zgromadzonych jest ponad sto eksponatów. Izba jest odwiedzana przez wycieczki szkolne, jak również przez turystów indywidualnych.
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Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013.
Projekt „Turystyka międzynarodowa impulsem rozwoju gospodarczego”
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Publikacja bezpłatna
Wojsławice – Katowice 2015

Wydawca
S-print 2 Katowice
Nakład: 5000 egz.

Skład i opracowanie graficzne
Alicja Pająk

Kościół rzymskokatolicki w Turowcu
Kościół pw. św. Barbary, dziś rzymskokatolicki, kiedyś cerkiew. Murowany, wybudowany prawdopodobnie z fundacji Poletyłów w 1832 r. dla unitów. Przy
prezbiterium zakrystia, od frontu wieża, 3 ołtarze drewniane – główny o charakterze barokowym (1766 r.) z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem (ikona
z początku XVII w.). Po prawej – ołtarz boczny z obrazem Matki Boskiej Chełmskiej z końca XVIII w. W predelli ołtarza inskrypcja fundacyjna z portretami fundatorów z 1766 r. W ołtarzu obraz Podwyższenia Krzyża Świętego, z XIX wieku.

Kościół polskokatolicki pw. św. Wawrzyńca w Turowcu
Kościół Parafii pw. św. Wawrzyńca, jednej z najstarszych parafii Kościoła Polskokatolickiego w Polsce. Powstała w latach 1927–1928 i liczyła wtedy 720
wiernych. Dziś liczy ok. 120 parafian.
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Park podworski w Wólce Leszczańskiej
Pozostałości po dawnym dworze Poletyłów, zbudowanym wraz z otoczeniem
parkowym utworzonym po 1876 r. Dworu nie ma, został park. Układ przestrzenny całości jest częściowo naruszony ze względu na postawione liczne budynki mieszkalne (kiedyś PGR). Wiek drzew i architektura dworu potwierdzają
pochodzenie zespołu dworskiego. Elementy kompozycyjne parku zachowane są
fragmentarycznie w postaci alej klonowych, grabowych i żywopłotów. Osobliwą jest piękna aleja grabowa długości 100 m.
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Kościół rzymskokatolicki w Żmudzi
Drewniany, wybudowany z fundacji Jana Zamoyskiego ok. 1753 r. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Przeznaczony początkowo dla grekokatolików, w okresie
kasaty unii zamieniony na cerkiew. Kościół konstrukcji zrębowej, z zewnątrz
oszalowany, 1-nawowy, nad nawą wieżyczka na sygnaturkę (nadbudowana
później niż świątynia), 3 ołtarze barokowo-ludowe. W ołtarzu głównym obraz
Chrystusa Ukrzyżowanego z 1757 r. Po prawej stronie nawy – ołtarz z obrazem
MB z Dzieciątkiem z XVIII w. W ołtarzu po lewej – obraz św. Antoniego (dawniej był tu obraz Chrystusa Panatokratora z XVIII w.). Obok kościoła dzwonnica
z XVIII w., z dzwonem z 1643 r.

33

37

Pomnik przyrody w lesie pobołowickim – dąb szypułkowy „Kazimierz”
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Cmentarz prawosławny w lesie pobołowickim
Nieco oddalony od drogi, pochodzący z II połowy XIX wieku. Kilka płyt nagrobnych, krzyże, całość zarośnięta runem leśnym. Ślady cerkwiska, dwa duże
krzyże, jeden z nich przewrócony i mocno zniszczony. Czasem ktoś zapali znicz...
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Pomnik przyrody dąb szypułkowy w Kumowie Majorackim
Od skrzyżowania w Kumowie Majorackim 250 m w kierunku lasu znajduje
się, pomnik przyrody potężny dąb szypułkowy o obwodzie ponad 327 cm.
Przy lesie znajduje się dawna gajówka. Dąb umieszczony jest w wykazie
pomników przyrody powiatu chełmskiego.

Figura Matki Boskiej w Żmudzi
Pochodzi z I połowy XIX wieku, usytuowana nieopodal gorzelni i pozostałości zabudowań folwarcznych.
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Dworek w Horodysku
We wsi znajduje się budynek w formie dworku polskiego. W budynku tym
mieściła się szkoła, urząd gminy a obecnie świetlica wiejska. W latach
2011–2013 dokonano kapitalnego remontu obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową kapliczki z figurą Matki Boskiej Fatimskiej.

Zalew Dębowy Las
W Wołkowianach usytuowany jest zbiornik wodny „Dębowy Las”. Nazwa ta
wzięła się stąd, iż obok zbiornika rośnie las z dębami pokaźnych rozmiarów.
Okolica jest dość ciekawa gdyż jest tu cicho i spokojnie. Warunki wręcz idealne na odpoczynek. Główna droga Chełm - Hrubieszów przebiega od zbiornika w odległości ok 2 km. Można tu więc bez problemu rozbić namiot, łowić
ryby, i spędzić wolny czas z dala od zwykłej codzienności. Gmina Żmudź
pokłada wszelkie starania, żeby wszystkim wczasowiczom umilić pobyt na
„Dębowym Lesie”. Organizowane są tu różnego rodzaju imprezy tj. festyny
rodzinne, zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy.

Kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy „Maczuły”
w Horodysku z Grodziskiem „Maczuły”
W 2005 r. została zakończona budowa i oddano do użytku zalew „Maczuły”.
W latach 2013– 2015 wybudowano nad zbiornikiem kompleks rekreacyjno
– wypoczynkowy wraz z parkingami i dojazdami. Nad zalewem usytuowane jest Grodzisko. Zbudowano je na zachodniej krawędzi wzgórza wznoszącego się ponad 25 m nad poziom rzeki Horodyska, biegnącej u podstawy
wzgórza. Umocnienia obronne grodu stanowiły dwa wały ziemne.

Architektoniczny zespół sakralny w Klesztowie
Kościół murowany, wybudowany przed 1772 r. pw. Wniebowzięcia
NMP dla unitów. Konsekrował go bp unicki M. Ryłło 13 listopada 1773 r.
Do II wojny światowej teren parafii zamieszkiwała też ludność prawosławna.
Byli tu także protestanci, koloniści niemieccy, którzy posiadali nieistniejącą
już świątynię w Roztoce. Klesztowska świątynia to przede wszystkim polichromia wypełniająca niemal całe wnętrze, wykonana ok. 1772 r. przez
lwowskiego malarza Gabriela Sławińskiego. Ołtarze drewniane, malowane
iluzjonistycznie.
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Park Podworski z Aleją Kasztanową w Dębinie
Do dziś zachował się tylko układ przestrzenny w postaci alei kasztanowej
na obrzeżach oddzielających ośrodek dworski od sadów i pól. Sam park
obejmował pierwotnie ok. 10 ha, obecnie jest to tylko 1,5 ha. Od północnej
strony łączy się z grądowym lasem liściastym. Łącznie w parku znajduje
się ok. 400 drzew, z których najlepiej prezentują się dęby, graby, jesiony
i kasztanowce. W parku zachowały się też krzewy, z których główną rolę
odgrywają wiciokrzew przewiercień, śliwa, tarnina, leszczyna pospolita
i karagana syberyjska.

Zbiornik w Puszczy
Na terenie ośrodka znajduje się pawilon mieszkalny z tarasem, trzy pola
namiotowe, kuchnia, stołówka, świetlice, sanitariaty. Ośrodek posiada kąpielisko, boisko do piłki nożnej, siatkowej i koszykowej, ściankę wspinaczkową z tyrolką. Od wielu lat organizowane są tu różne formy wypoczynku
dla dzieci i młodzieży.

Majdan Ostrowski, Koci Dołek i Psia Górka
Malownicza wieś o zróżnicowanym ukształtowaniu terenu. Koci Dołek to
wąwóz w którym cyklicznie odbywają się imprezy plenerowe. Funkcjonuje tutaj też Izba Ludowa „Wrzeciono” utrzymana w stylu dawnej chałupy
chłopskiej. Na terenie wsi ustawiona jest„Galeria na Oblakach” przedstawiająca sceny z życia dawnych mieszkańców, ławeczki, rzeźby. Miejscem wartym odwiedzenia jest także Psia Górka z urokliwym widokiem na łąki i las.

Fotografie
Tomasz Sinek, Jan Matuszyński, archiwa Urzędów Gmin biorących udział w Projekcie

Krynica w Rozięcinie
Dawne miejsce poboru czystej wodą w którym ludność Rozięcina czerpała wodę
pitną dla ludzi i zwierząt domowych, a jednocześnie była miejscem prania odzieży przy pomocy tar. W 2014 roku została gruntownie odnowiona, zadaszona,
gdzie teraz można odpocząć i rozpalić ognisko.
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Młyn wodno-gazowy w Pobołowicach
Stary młyn wodno-gazowy z 1921 r. i zbiornik utworzony w biegu rzeki Krzywólki, tuż koło niego. Młyn został wzniesiony przez Władysława Trąbczyńskiego. Jest jednym z nielicznych tego typu obiektów zachowanych na terenie byłego województwa chełmskiego. Z zespołu młyńskiego zawierającego pierwotnie
trzy części: budynek główny, siłownię i turbinę zachowały się budynek główny
i siłownia.

Zalew Husynne
Otoczony groblami zbiornik retencyjny, o powierzchni 120 ha i głębokości do
3 m. Jest zasilany wodami rzeki Udal. Na wschodnim brzegu znajduje się kąpielisko. W wodach zbiornika występują: lin, szczupak, karaś, karp, leszcz, płoć
i okoń. Nad zalewem gniazdują rzadkie gatunki ptaków: rybitwa białoskrzydła
i białowąsa. Zbiornik posiada status użytku ekologicznego.
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Zespół kaplicy cmentarnej pw. św. Maksymiliana Kolbe w Husynnem
Na drodze do wsi Husynne, na skraju lasu, słabo widoczna. Pochodzi z ok. 1880 r.
Jej patronem jest św. Maksymilian Kolbe.
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Mogiła powstańcza z 1863 r. w Barbarówce
Wczesnośredniowieczny kurhan – zabytek archeologiczny. Miejsce pochówku
powstańców styczniowych (ok. 150 m od drogi Turka - Puszki). Nic nie wiadomo na temat pochowanych tu powstańców, ani skąd byli i w wyniku jakich
potyczek zginęli.
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Galeria Pieńków w Lipinkach
Rezydencję Marka Marii Pieńkowskiego od lat odwiedzają polscy i zagraniczni artyści, aby uczestniczyć w wystawach, warsztatach i plenerach malarskich. Dotychczasowa działalność galerii obok wystaw znanych artystów
ukierunkowana była na wschodzące gwiazdy polskiej sceny plastycznej.

Kapliczka św. Jana Nepomucena – centrum Wojsławic
Święty Jan Nepomucen jest patronem jezuitów, orędownikiem podczas powodzi. Jest także patronem mostów. Według tradycji ludowej był świętym,
który chronił pola i zasiewy przed powodzią, ale również i suszą.

Figura przydrożna św. Jana Nepomucena w Dorohusku
Drewniana, XVIII-wieczna, na kamiennym postumencie. Rzeźba pochodzi ze
starego kościoła i przedstawia św. Jana Nepomucena. Ustawiona na skrzyżowaniu ulic, w połowie odległości między kościołem a szkołą.
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Kapliczka św. Floriana – kierunek wschodni
Święty Florian chroni przed ogniem. Przypisywano mu obok funkcji wojskowych dowodzenie oddziałem gaśniczym. Według legendy, ocalił płonącą
wioskę jednym wiadrem wody.

Zespół pałacowo-parkowy, Pałac Suchodolskich,
pozostałości parku, mogiły powstańców w Dorohusku
Pozostałości parku pochodzą z połowy XVIII w. i stanowią ślad dawnego założenia
Suchodolskich, ukształtowanego na osi: pałac-kaplica dworska, w miejscu której
znajduje się obecny kościół. Na osi znajdowała się, widoczna do dziś, w założeniu
i z częścią drzewostanu aleja dojazdowa długości około 300 m. Około 1800 r. Suchodolscy rozszerzyli znacznie założenie parkowe, którego powierzchnia zajmowała
około 6 ha. Wówczas też w pobliżu osi założenia usytuowane zostały dekoracyjne
rzeźby kamienne. Do dziś zachowała się tylko jedna z nich, św. Barbara, patronka
babki Jana Suchodolskiego.

Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła w Wojsławicach
Obecny, murowany, wybudowano w latach 1595-1608, pw. św. Michała
Archanioła w stylu renesansu lubelskiego. Fundatorem był Mikołaj Zaklika
Czyżowski. W ołtarzu głównym, późnobarokowym, po 1736 r., figura Chrystusa Ukrzyżowanego z XVII w. W ołtarzu bocznym prawym, przy tęczy –
obraz św. Franciszka Ksawerego z XVIII w. W kaplicy południowej - ołtarz
z obrazem MB Lewiczyńskiej. W kaplicy północnej ołtarz z obrazem św. Antoniego. Ołtarze w kaplicach pochodzą z XIX w. Ambona regencyjna z I poł.
XVIII w., chrzcielnica późnobarokowa z XVII/XVIII w., na chórze bardzo stare
organy 10-głosowe, mają prawdopodobnie 300 lat.

Berdyszcze – granica nie tylko Polski
Przejście graniczne pomiędzy Rzeczypospolitą Polską (Unią Europejską)
a Ukrainą jest bezpośrednio położone w miejscowości Berdyszcze. Podróżujący w bliskim sąsiedztwie drogowego przejścia znajdą bogato rozwiniętą
infrastrukturę z hotelem, parkingiem, licznymi kantorami wymiany waluty,
barami, sklep oraz innymi punktami usługowymi związanymi z odprawą
celną i składem celnym. W pobliżu dworca PKP w Dorohusku także znajdują
się punkty odpraw i składów celnych.
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Cerkiew unicka Kazańskiej Ikony Matki Bożej
(wcześniej pw. św. Eliasza Proroka) i Dzwonnica
Cerkiew została wzniesiona w latach 1771–1774 w stylu barokowym. Jej
fundatorką była Marianna z Daniłowiczów. W momencie budowy była to
świątynia unicka. W jej sąsiedztwie w latach 1913–1915 zbudowano murowaną dzwonnicę. Budowę zakończono w 1929 r. Po II wojnie światowej
zaniedbana, wykorzystywana w dolnej części na sklep, poczekalnię PKSu.
Planowana jest jej rewitalizacja.

Okopy – Starorzecze Bugu
Wieś typu ulicówki, położona w dolinie Bugu na niedużym, wydłużonym
wygarbieniu, otoczonym wokół, podmokłym obniżeniem terenu. Od strony
północnej rozciąga się zatorfiona łąka zalewowa z licznymi odcinkami starorzecza, od południa zaś wieś odcina wąska dolinka dawnego cieku wodnego. Koryto Bugu odległe jest o 1 km. Do wschodniego krańca wsi przylega
bużysko o nazwie Jezioro Marcinek, długie 600m i szerokie 30m, natomiast
od strony północnej rozciąga się starorzecze długie 2 km i szerokie do 50m.
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Kapliczka św. Tekli – kierunek północny
Święta Tekla to patronka umierających, wspiera wiernych w czasie pożarów i zarazy. Szczególne nabożeństwo do Świętej wzrosło w XVIII wieku. Czczona była
szczególnie w diecezjach: warmińskiej, chełmskiej i łomżyńskiej.
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Nowy Majdan
Wieś położona na znacznym wzniesieniu lessowym. W najbliższej okolicy
napotkamy na liczne głębokie i długie wąwozy przecinające sfalowany teren
wysoczyzny. Na cyplu wierzchowinowym, w części wsi zwanej Pohulanka,
znajdowało się grodzisko wczesnośredniowieczne „Zamczysko” z mało widocznymi trzema pierścieniami wałów. W pobliżu wzniesienia znajduje się
nisza źródłowa o pow. 0,64 ha (7 źródeł), która od 1988 r. uznawana jest za
pomnik przyrody.
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Stary Majdan
Wieś położona wśród malowniczych wzgórz, w bogato rzeźbionym terenie
z licznymi i głębokimi wąwozami. W Stary Majdanie wypływają też liczne
źródła o bardzo smacznej i czystej wodzie. Według opowiadań Andrzeja
Pilipiuka mieszka tu fikcyjna postać Jakuba Wędrowycza, bimbrownik i egzorcysta-amator, bohater cyklu utworów literackich.

Zespół dworsko-parkowy w Sielcu: figurka z rzeźbą NMP Assunty,
basteja z murem obronnym, dwór Rodziny Rzewuskich,
park dworski z pomnikami przyrody
Figurka wykonana z piaskowca w 2 połowie XVII wieku, stoi przed wejściem
na dawny dziedziniec zamkowy. Basteja wraz z fragmentem muru obronnego to pozostałość zespołu zamkowego wzniesionego w 1588 r. w stylu
późnego renesansu polskiego przez Mikołaja Uhrowieckiego Starostę Chełmskiego. Obok budynek teraz szkoła podstawowa, dawniej klasycystyczny
dworek Rzewuskich z II połowy XIX wieku. Park dworski z pomnikami przyrody założony w 1876 r.
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Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Jana Chrzciciela w Rakołupach
W 1984 r. powstał w Rakołupach samodzielny ośrodek duszpasterski pw. św. Jana
Chrzciciela. W latach 1984–1987 wybudowano obecny kościół, który w dniu
10 maja 1987 r. został konsekrowany. W kościele znajduje się ołtarz rzeźbiony
w drzewie jodłowym, w którym znajdują się dwa obrazy św. Jana Chrzciciela
i św. Izydora.

Izba Pamięci „Marynka” w Szkole Podstawowej w Rakołupach
Izba powstała w 2007 r. z inicjatywy stowarzyszenia Miłośników Ziemi Leśniowskiej i Okolic przy współpracy Szkoły Podstawowej im. Władysława Sikorskiego
w Rakołupach. Eksponaty znajdujące się w izbie zostały darowane przez mieszkańców okolicznych wsi w ramach projektu finansowanego przez Fundację na Rzecz
Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” i środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi
Polskiej.

Synagoga w Wojsławicach
Murowany budynek bóżnicy został wzniesiony na planie wydłużonego
prostokąta. Po zakończeniu wojny budynek nadal służył jako magazyn zbożowy, przy czym wnętrze i elewacje zostały w znacznym stopniu przekształcone. Począwszy od lat 70. ubiegłego stulecia nie był użytkowany i popadał
w ruinę. W latach 90. XX w. obiekt został wyremontowany z przeznaczeniem
na bibliotekę. Ponadto w budynku Synagogi mieścić się będzie Izba Tradycji
i Punkt Informacji Turystycznej. W pobliżu dawnej synagogi zachował się
dawny dom rabina.
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Kościół Polskokatolicki w Majdanie Leśniowskim
Parafia Kościoła Polskokatolickiego pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny i św.
Antoniego w Majdanie Leśniowskim, położona w dekanacie lubelsko-chełmskim
diecezji warszawskiej, która powstała w 1928 r. Obecny kościół został wybudowany
i oddany wiernym 19 czerwca 1977 r. Każdego roku odbywają się dwa odpusty: 13
czerwca na św. Antoniego i 8 września w święto patronki kościoła NMP.
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Staw podworski w Wojsławicach
Za czasów świetności majątku Poletyłów staw stanowił część parku pałacowego. Obecnie na jego części północnej i wschodniej ułożono chodnik,
tworząc trakt spacerowy. Zbudowano pomost, ustawiono ławeczki, postawiono wiatę grillową. Miejsce stało się idealnym punktem do odpoczynku
i wędkowania.
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Cmentarz z Kaplicą grobową Rodziny Rzewuskich
Na przykościelnym cmentarzu w Kumowie Plebańskim znajduje się wzniesiona
na przełomie wieków XVIII i XIX Kaplica Grobowa Rodziny Rzewuskich, rodu który
posiadał w XVIII i XIX wieku duży majątek ziemski położony na terenach należących do ziemi sieleckiej. Pochowany jest tu m.in.: Hetman Wielki Koronny Wacław
Rzewuski, zmarły w 1779 r.

Urząd Gminy Leśniowice
Pierwsze wzmianki o Leśniowicach pochodzą z 1434 r. Według legendy pierwsi
osadnicy osiedlili się w lesie nad jeziorem jako robotnicy leśni. Nazwa miejscowości określa związek z terenem jaki zamieszkiwano, stąd nazwa o charakterze
etnicznym „Leśniowice”. W 1948 r. oddano budynek Urzędu Gminy w Leśniowicach.
Obecny układ administracyjny gminy ukształtowany został uchwałą WRN w Lublinie z dnia 05.12.1972 r. tworząc z dniem 01.01.1973 r. gminę Leśniowice. W 2009 r.
w ramach projektu z PROW wykonano odnowę centrum Leśniowic za którą gmina
otrzymała wyróżnienie w konkursie „Kryształowa Cegła” na najlepszą inwestycję
budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej.
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Kościół pw. św. Jana Nepomucena w Dorohusku
Parafię erygowano 18 lipca 1768 r. Poprzednio należała do Świerż. Kiedy około
połowy XVIII w. Dorohuskowi nadano prawa miejskie, rodzina Suchodolskich
postarała się o założenie tu szpitala. Przy nim to wybudowano kościół, będący przez pewien czas filią Świerż. Szpital był prowadzony jeszcze w II połowie
XIX wieku. Michał Suchodolski uposażył go w 26, 5 mórg ziemi. Do 1875 r.
parafię zamieszkiwali także grekokatolicy. Po kasacie unii powstała tu parafia
prawosławna. Do II wojny światowej mieszkali tu także protestanci. Archiwum
przechowuje akta metrykalne od końca XVIII w., księgę zapowiedzi od 1829 r.
i księgę wizytacji kanonicznych i dziekańskich od 1830 r.

Park podworski w Świerżach
Założony na przełomie XVIII i XIX w. jest przykładem parku krajobrazowego
w typie romantycznego ogrodu wpisany do rejestru zabytków. Obok parku
jest usytuowany neogotycki Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Piotra i Pawła
w Świerżach. Zespół dworsko-parkowy w Świerżach obejmuje pozostałości założenia pałacowo-parkowego. Niestety istniejący jeszcze w okresie międzywojennym pałac uległ zniszczeniu, jednak w stosunkowo dobrym stanie jest rozległy park o powierzchni 10 ha, uznawany za jeden z najpiękniejszych w regionie.

Cmentarz prawosławny z cerkwią i rzymskokatolicki w Brzeźnie
Sąsiadujące z sobą dwa cmentarze, oba XX-wieczne. W części prawosławnej
odnowiona, murowana cerkiew wzniesiona w 2004 na miejscu drewnianej
prawosławnej kaplicy cmentarnej z 1935. Prace budowlane wykonywali sami
wierni z Brzeźna z pomocą finansową parafii św. Jana Teologa w Chełmie.
Kamień węgielny został położony 8 lipca 2001, zaś konsekracja świątyni miała
miejsce 8 sierpnia 2004. Dokonał jej arcybiskup lubelski i chełmski Abel, fundator krzyża na kopule obiektu. W cerkwi znajduje się dziewięć ikon ufundowanych przez wiernych oraz ikonostas wykonany w Kowlu.

Rezerwat Brzeźno
Rezerwat „Brzeźno” wchodzi w skład kompleksu torfowisk węglanowych koło
Chełma. Torfowiska te, to obszar o wyjątkowej wartości przyrodniczej. Decyduje
o tym między innymi występowanie obok siebie typowych zbiorowisk torfowiskowych i kserotermicznych, co należy do niezwykłych rzadkości w Polsce.
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Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Zarządu Chełmskich
Parków Krajobrazowych w Brzeźnie
Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Brzeźnie powstał w 1997 r.
w wyniku realizacji projektu „Ochrona chełmskich torfowisk
węglanowych”.

