קהילות יהודיות בנפת קובל  /תקציר
איסוף חומר ועריכה ראשונית :צבי רז ,ארגון יוצאי קובל ,מרץ  . 2009עדכון ,אפריל 2010

הקהילות הנכללות בנפת קובל:
 בתקופת השלטון הרוסי (עד ,)1921 בתקופת השלטון הפולני (בין המלחמות .)1921-1939למיקום הקהילות ראה:

מפת ההתיישבות היהודית בנפת קובל

רשימת קהילות יהודיות בנפת קובל
הקהילות מסודרות על פי סדר אלף-בית.

הנתונים נלקחו מתוך:
( www.jewishgen.orgרשימת עיירות בשטח פולין ובאימפריה הרוסית)
( www.jewishgen.org/cemetery/e-europeאתרי בתי קברות שתועדו)
ומהמקורות הבאים:
מקור  .1ילקוט ווהלין ,קובץ י"א תש"י רשימת קהילות .מפקד ב. 1897 -
מקור  .2חלוקת ווהלין לנפות .קהילות נפת קובל על פי "בקעת הקהילות החרבות" ביד ושם (ילקוט ווהלין מ"ה.)1989 ,
מקור  :3על פי ( Jewish Communities Destroyed in the Holocaustהמידע ברשימה נלקח מפנקס הקהילות)
www.zchor.org/hitachdut/kehilot.xls
מקור  :4דפי-עד שהונצחו ביד ושם
בכובה Bachow
כפר כ 7 -ק"מ  ENלקובל .על פי "דפי עד" "יד ושם" כ 15 -יהודים גרו במקום ונרצחו בשואה .ביער הסמוך לכפר נרצחו לכל-
הפחות  17,000יהודי קובל ,הסביבה ופליטים שהגיעו ב 1939 -והשתקעו בעיר.
בובלי Bobly
יישוב כ 10 -ק"מ  Sלעיירה טריסק .כ 20 -יהודים מהמקום מונצחים בדפי עד שביד ושם.
בוזקי Buzaki
כפר .כ 5 -ק"מ  Wלקמין קושירסק .כ 5 -משפחות יהודיות שאת שדותיהם ומטעיהם חכרו מהפריץ המקומי .כ 10 -דפי עד הונצחו
ביד ושם.
בילון Bielon
כפר 10 .ק"מ מקובל  . ENEכמה עשרות דפי עד מתועדים ביד ושם.
בייליצ'ה Bielicze
כפר כשני ק"מ  Nלמצ'יוב .כ 20 -נספים מונצחים בדפי עד יד ושם.
גורניקי ,הירניק Górniki
יישוב מחוזי בנפת קובל ,כ 5 -ק"מ  ENלרטנה (על הדרך המובילה לבריסק) .כ 5 -דפי עד ביד ושם.
גרושצ'בקה Gruszewka
כפר .כ 8-ק"מ לקופיצוב  11 . Nדפי עד מתועדים ביד ושם.

גרידסק

Gradysk Hradysk

כפר 2 . 51°23' N 25°20' E Kovel 29 miles WSW .דפי עד ביד ושם.

דובייצ'נו Dubeczno
כפר( 51°33' N 24°22' E.משוער) 20 .משפחות ערב השואה (פנקס הקהילות .)VOL V p. 55 -מקור  .2,3עשרות מעטות דפי עד
מתועדים ביד ושם.
דולסק Dolsk
כפר 56 .51°07' N 24°23' E 272 mi WNW of Kyyiv .תושבים בשנת  10 .1931דפי עד ביד ושם.

דייטון

'Datyn

כפר 45 . 51°31' N 24°46' E 261 mi WNW of Kyyiv.תושבים בשנת  42 .1931דפי עד ביד ושם.
דרוז'ני Drozdnie
עיירה ,כ 25-ק"מ  ESלקובל .כ 60 -דפי עד ביד ושם.
הולביץ' Hulewicze
יישוב  5ק"מ  Eלעיירה פובורסק .כ 5-יהודים מהמקום מונצחים בדפי עד שביד ושם .פנקס הקהילות של פולין ,כרך  -5ווהלין,
עמ' .73-75
הולובי Hołoby Goloby
כפר גדול 200 .244 mi WNW of Kyyiv 51°05' N 25°01' E .תושבים יהודים ב .1921-על פי ילקוט ווהלין ט"ז תשי"ג300-400 ,
יהודים במלחמת העולם הראשונה 350 .איש ערב השואה (פנקס הקהילות  .)VOL V p. 69תיעוד בתי קברות -ראה נספח  .1כ-

 250דפי עד ביד ושם .מקור .3
הורודולץ Horodelec
כפר קיט .כ 5 -ק"מ מקובל . SWSתושבים בודדים .עדות של בני קובל.
הורודוק Horodok
עיירה 3 .ק"מ ממניביץ' .Wכ 70 -משפחות ערב מלחמת העולם הראשונה .פרטים :ילקוט ווהלין מ"ו .1990 ,מקור .2
הורניק Horniki Gorniki
כפר 10 ,ק"מ  WNלרטנה ,על הכביש לבריסק .כ 20 -משפחות לפני השואה ,עמ'  75בפנקס הקהילות כרך ו' 4 .דפי עד ביד ושם.
הלושה ויילקה (לישע) Glusha Velikaya Glusha
עיירה .קהילה השייכת למחוז קובל באימפריה הרוסית ,עד  .1921כ 30 -ק"מ  Nלקמין קושירסק 224 .תושבים יהודים ב-
 1921ע"פ פנקס הקהילות כרך ו'  641 .דפי עד ביד ושם.
הלושה מלה (לישקע) Hlusza Mala
כפר .כ 5 -ק"מ  WSמהעיירה הלושה ויילקה (שייך לנפת קובל רק בזמן האימפריה הרוסית) .כ 60 -איש לפני המלחמה ע"פ
פנקס הקהילות כרך ו' עמ' .75
ווילימץ' Wielimcze
יישוב 5 ,ק"מ  Nלדייטון 4 .דפי עד ביד ושם.
וולקה (של מחוז לוביטוב) Wólka Lubitowsk
כפר סמוך לקובל 2 ,ק"מ  ESלעיר ,מחוז לוביטוב .רשימה של כ 20 -נרצחים מתוך רשימה רוסית.

ויזבה ,ויז'בה נובהWyzwa nowa ,Nowa wizwa .
עיירה 358 . 51°23' N,: 27°25' E.יהודים ערב השואה (פנקס הקהילות  .)VOL V p.77-מקור  180 .2,3דפי עד מתועדים ביד ושם.
וירביצ'נה Wierbiczańska
כפר באזור טריסק ,כ 15 -ק"מ ממנה לכיוון  6 .SESמשפחות לפחות ערב השואה.
זאבלוטייה Zablocie
עיירה 20 .ק" מרטנה  20 .WSWמשפחות ערב השואה (פנקס הקהילות  .)VOL V p. 87מקור  .2,3כ 300 -דפי עד של יד ושם.
זאמצ'ני Zamszany
יישוב 15 ,ק"מ  WNWלעיירה דייטון 13 .עדויות ביד ושם.
חוטושב Chocieszow
יישוב באזור קמין קושירסק (שייך לנפת קובל רק בזמן האימפריה הרוסית) ,כ 20 -ק"מ  ENמקמין-קושירסק ,ליד נהר הטוריה.
כ 20 -משפחות ערב המלחמה .הועברו לגטו רטנה (ע"פ פנקס הקהילות כרך .)5

טוליצ'ב Tuliczów
כפר במחוז טריסק ,כ 15-ק"מ  ESממנו 3 .דפי עד ביד ושם.
טרוביץ' Turowicze
כפר 14 .ק"מ מקובל  45 .WSWדפי עד מתועדים ביד ושם.
טרויאנובקה טרוינובקה Troyanovka
עיירה .קהילה השייכת למחוז קובל רק בתקופה הפולנית  35 . 51°20' N 25°17' E .1921-1939ק"מ מקובל  212 . WNWתושבים
יהודים ב 350 .1897 -יהודים על פי מקור  300 .1יהודים ערב השואה מקור  .3ילקוט ווהלין ב"  ,1945מ"ה  .1989מקור .2
תיעוד בתי קברות -ראה נספח  172 .1דפי עד ביד ושם .מאורגנים כיום עם יוצאי מנייביץ.

טריסק

טוריסק Turiysk

עיירה 1713 . 51°06' N 24°32' E . 265 mi WNW of Kyyiv .תושבים יהודים ב 1500 .1897 -ערב השואה -מקור  .3מקור .2
בי"ס וגן ילדים עברי .תיעוד בתי קברות -ראה נספח  .1יותר מ 1000-דפי עד ביד ושם .לעיירה חדר בהיכל ווהלין .קיימת מצבת
זיכרון לקהילה בבית העלמין הדרום (חולון-בת ים).
יזיראני Ozeryany Ozierany Jeziezany
עיירה .קהילה השייכת למחוז קובל רק בתקופה הפולנית 1013 .253 mi WNW of Kyyiv .51°01' N 24°48' E .1921-1939
תושבים יהודים ב 796 .1897 -ערב השואה  -מקור 340 .3יהודים בשנת ( 1921ע"פ פנקס הקהילות כרך  ,5עמ'  )101תיעוד
בתי קברות -ראה נספח  .1השם יזיראן (?) על פי מקור .2
JEZIERZANY
ינובקה Janowka
כפר באזור לוביטוב ,כ 20 -ק"מ  Sלקובל .כ 5-דפי עד ביד ושם.
ירישצ'ו ,ז'רישצוJarewiszcze Jarischew .
כפר .אזור קרימנה 8 ,ק"מ  Wלדובייצ'נו 45 .דפי עד מתועדים ביד ושם.
לוביטוב Lubitów
כפר אזורי בנפת קובל ,כ 15 -ק"מ  ESלקובל .כ 10 -דפי עד ביד ושם.

לוקוב ,מאצייב (לשעבר פרוואלי) Lukov Maciejow
עיירה .275 mi WNW of Kyyiv .51°13' N 24°20' E .כ 30 -ק"מ מקובל 2337 .תושבים יהודים ב .1897 -בי"ס עממי וגן ילדים
עברי .פרטים בילקוט ווהלין ו" .מקור  .2מאורגנים עם העיר קובל ( .)2006למעלה מ 1000 -דפי עד מתועדים ביד ושם (תחת
ערך  .) MACIEJOWלעיירה קיים חדר זיכרון בהיכל ווהלין שבגבעתיים.
לישניבקה Leshnuvka Liszniowka Lishnëvka
קהילה השייכת למחוז קובל רק בתקופה הפולנית  .234 mi WNW of Kyyiv .51°29' N 25°24' E .1921-1939תיעוד בתי קברות-
ראה נספח  77 .1דפי עד מתועדים ביד ושם .מאורגנים כיום עם יוצאי מנייביץ.
מאצייב  , Maciejow-ראה

לוקוב.Lukov -

מוצ'ולקי Moczułki
כפר באזור קופיצ'וב ,כ 9 -ק"מ  SWSממנו .כ 10 -דפי עד ביד ושם מוזכר שם הכפר.
מיז'ובה Myżowo
כפר באזור סידליסז'ה  ,Siedliszczeכ 30 -ק"מ  NEלקובל 5 .דפי עד מתועדים ביד ושם.

מילנוביץ'

Milanowicze

עיירה קטנה18 .ק"מ מקובל  91 .WSWאיש ערב השואה (פנקס הקהילות  . )VOL V p. 132-133מקור .2,3
מילץ Mielce
עיירה 25 .ק"מ מקובל  202 .Nדפי עד מתועדים ביד ושם.
מירוביץ' Mirowicze
כפר באזור טריסק ,כ 5-ק"מ  Wמטריסק 3 .עדויות ביד ושם.

מלניצ'ה

Melnitsa

עיירה 1599 .241 mi WNW of Kyyiv .51°09' N 25°06' E .תושבים יהודים ב 875 .1897 -ערב השואה (פנקס הקהילות VOL V
 .)p. 134-135פרטים בילקוט ווהלין  .11מקור  .2,3פרטים נוספים :למעלה מ 1000-דפי עד ביד ושם .לעיירה קיים חדר זיכרון

בהיכל ווהלין שבגבעתיים.
מנייביץ' Prilesnoye Maniewicze
עיירה .קהילה השייכת למחוז קובל רק בתקופה הפולנית 462 .242 mi WNW of Kyyiv .51°16' N 25°08' E .1921-1939
תושבים יהודים ב 3000 .1897 -יהודים על פי מקור  .1ילקוט ווהלין מ"ה  .1989מקור  .2פנקס הקהילות .VOL V p. 135-137
לעיירה קיים חדר זיכרון בהיכל ווהלין שבגבעתיים .קיימת מצבת זיכרון לקהילה בבית העלמין הדרום (חולון-בת ים).
מקוביץ' Mokowicze, Makowicze
כפר באזור קופיצ'וב .כ 6 -ק"מ  Sמקופיצ'וב 2 .דפי-עד ביד ושם.
נובה-רודה Nowa-Ruda
כפר באזור מנייביץ ,כ 16 -ק"מ ממנייביץ  4 .WNWדפי עד הונצחו ביד ושם.

ניסכייז'

Nesukhoyezhe

עיירה 814 .257 mi WNW of Kyyiv . 51°23' N 24°49' E .תושבים יהודים ב .1897 -ערב השואה ( 600-435מקור  .)3מקור .2
 670דפי עד הונצחו ביד ושם.
סדרוביץ Szczodrohoszcze
כפר באזור קמין קושירסק שהיה שייך לנפת קובל רק בזמן האימפריה הרוסית .כ 30 -ק"מ  NENמקמין קושירסק ,ליד נהר
הפריפט .כ 100 -איש בזמן הנאצים הועברו לגטו רטנה (פנקס הקהילות  ,כרך  ,5עמ' .)143

סיטוביץ' Sitowicze
כפר באזור פובורסק ,כ 5 -ק"מ  SEמפובורסק 6 .דפי עד מונצחים ביד ושם.

סולוביצ'ה

Sołowicze

כפר .מידע :נכדה של משה מילשטיין בעל טחנת קמח בכפר זה -יפה בן-שחר.

סלטס

Selets

כפר 4 .ק"מ מטריסק  .ENEתיעוד בתי קברות -ראה נספח .1
סמולרי Smolary
יישוב באזור קרימנו ,כ 5-ק"מ  Sמקרימנו  .כ 15 -מונצחים בדפי עד יד ושם.

סמידן

Smidyn

יישוב ,כ 10 -ק"מ  NEלעיירה מצ'יוב .כ 10-יהודים מהמקום מונצחים בדפי עד שביד ושם.

פובורסק

Povorsk Poworsk

עיירה .242 mi WNW of Kyyiv .51°16' N 25°08' E .על פי ילקוט ווהלין ט"ז -תשי"ג למעלה מ 200-יהודים ,כ 60 -משפחות ערב
השואה (פנקס הקהילות  .(VOL V p149ילקוט ווהלין מ"ה  .1989מקור  193 .2,3דפי עד הונצחו ביד ושם .מאורגנים עם יוצאי
מנייביץ .לעיירה קיים חדר זיכרון בהיכל ווהלין שבגבעתיים.
פיאסצ'נה Piaseczno
כפר באזור פובורסק .כ 5 -ק"מ  WSלפובורסק .כ 100 -יהודים נספו בפובורסק( ,עמ'  153בפנקס הקהילות ,כרך .)5
פירקוביץ' Perkowicze , Piórkowicze
כפר באזור לוביטוב ,כ 25 -ק"מ  Sלקובל וכ 15-ק"מ מזרחה לטריסק 5 .דפי עד מתועדים ביד ושם.
קובל Kovel
עיר נפה בווהלין בתקופת האימפריה הרוסית ובתקופה הפולנית 8512 .259 mi WNW of Kyyiv .51°13' N 24°43' E .תושבים
יהודים ב .1897 -בערב השואה ( 17000לא כולל פליטים) ,בגטאות  24000איש מקובל ,הסביבה ופליטים מהמזרח (ילקוט
ווהלין מ'  16000-13200 .)1985איש בשואה (פנקס הקהילות  .)VOL V p. 158גימנסיה עברית( 2 ,למעשה  )3בי"ס עממיים
ושני גני ילדים עבריים .תיעוד בתי קברות -ראה נספח  .1למעלה מ 5000 -נספים מתועדים ביד ושם .מקור  .3מאורגנים עם
העיירה מצייב ( .)2006קיימת מצבת זיכרון לקהילה בבית העלמין הדרום (חולון-בת ים) .לעיירה קיים חדר זיכרון בהיכל ווהלין
שבגבעתיים.
קולודז'נו Kolodezno
 ESלקובל 2 .דפי עד מתועדים ביד ושם.

קולצ'ין

Kulczyn

כפר במחוז טריסק 5 ,ק"מ  WSממנו 4 .דפי עד ביד ושם (לא ברור אם הכוונה לכפר זה).

קופיצ'וב Kupiczow Kupichev
קהילה השייכת לנפת קובל רק בתקופה הפולנית  .1921-1939מקובל .15 miles S:תושבים יהודים ב 100 :1897 -בערך236 .
יהודים ערב המלחמה (פנקס הקהילות  .)VOL V p. 170מקור  76 .2,3דפי עד מתועדים ביד ושם.
קורטלסי קורטליצה ,קורטליסי Kortelisy Kortelesy
עיירה 195 .46 miles NNW of Kovel .יהודים ב 195 .1897 -יהודים ערב השואה (פנקס קהילות  .)VOL V p. 170מקור
 24 .2,3דפי עד מתועדים ביד ושם.

קמין-קושירסק Kamien Koszyrski Kamen Kashirskiy
עיירה גדולה .קהילה שהיתה שייכת למחוז קובל רק בזמן באימפריה הרוסית ,עד 255 mi WNW of .51°38' N 24°58' E .1921
 1189 .Kyyivיהודים (שנת  3000 .)1897יהודים הושמדו בעיירה (ילקוט ווהלין ל"ט 3399 .)1985 ,יהודים ערב השואה (פנקס
קהילות  .)VOL V p. 155כפרים שליד :לובשוב ,פניבנה ,גלושה (ילקוט ווהלין מ"ה  .)1989פרטים בילקוט  .11תיעוד בתי

קברות -ראה נספח  .1מקור  .3למעלה מ 1000-דפי עד מתועדים ביד ושם .לעיירה קיים חדר זיכרון בהיכל ווהלין שבגבעתיים.
קיימת מצבת זיכרון לקהילה בבית העלמין הדרום (חולון-בת ים).
קרזיסביצ'ה Krzeczewicze
כפר באזור פובורסק ,כ 13 -ק"מ  Wמפובורסק 18 .דפי עד הקשורים לכפר זה תונצחו ביד ושם.
קרימנה קרימנו Krymno
עיירה מחוזית ,כ 55 -ק"מ  NWמקובל 30 .משפחות יהודיות לפני מלחמת העולם הראשונה .מקור :ילקוט ווהלין ל"ט ,תשמ"ה
 .1985מקור  66 .2דפי עד מתועדים ביד ושם .פנקס הקהילות ,כרך  ,5עמ' .179
קשיבה קשיבקה Kaszowka Kashivka
עיירה 50 .51°10'N 25°21'E .דפי עד מתועדים ביד ושם .פנקס הקהילות ,כרך  ,5עמ'  .187בסוף המאה ה 500 19-יהודים .ב-
 15 1921יהודים .ב 1943 -רצחו האוקראינים את  20היהודים האחרונים.
צרמושנה צ'רמושנו Czeremoszno
 NWלפובורסק 102 .יהודים ערב השואה (פנקס קהילות  .)VOL V p. 154מקור  24 .2,3דפי עד מתועדים ביד ושם.

רטנה ,רטנו

Ratno

עיירה 2219 .274 mi WNW of Kyyiv .51°40' N 24°31' E .יהודים בשנת  1554 .1897יהודים בשנת  2140 .1921יהודים
בשנת  2300 .1938ערב השואה (פנקס הקהילות  .)VOL V p.187מקור  .2,3בית ספר עברי .פרטים בילקוט ווהלין מס' .11
למעלה מ 1000 -דפי עד מתועדים ביד ושם .ערך בויקיפדיה . http://he.wikipedia.org/ :קיימת מצבת זיכרון לקהילה בבית
העלמין הדרום (חולון-בת ים) .לעיירה קיים חדר זיכרון בהיכל ווהלין שבגבעתיים.
עיירות בסביבת רטנו המוזכרות בספר רטנה ,הוצאת הארגון :1983
ווידרניץ :כפר  4ק"מ מרטנה10 .משפחות ב1920 -
גלוך (לוך) :כפר  5ק"מ מרטנה לכיוון מצ'יוב
זמשאן :כפר  10ק"מ מרטנה 18 .משפחות ב1920 -
יורביץ' :כפר בסמוך לקרמנה
בירקה :כפר בדרך לקמין קשירסק 10 .משפחות ב1920 -
לובכין :כפר  3ק"מ מקרמנה
לוצ'יץ :כפר
ראקיטה :כפר סמוך לדובצ'נו
כפרים נוספים בסביבות רטנה בהם היו יהודים בסביבות שנת  -1920פרעות הבלחובצים (פרטים בספר רטנה) :הירניק (גורניקי).
וולימצ'ה .זאליס .ז'יריץ' .זלכובה .טער .כוטיבלה ,סדומישליה .סדרוביץ' .קרטילסי .רצ'יצה .שטטין .שאצק.

נספח  :1אזכורי בתי קברות השייכים לתחום עיר המחוז קובל
על פי( /http://www.jewishgen.org/cemetery/e-europe :אתרי בתי קברות-שתועדו)

המקומות המוזכרים באתר:
( GOLOBYהולובי)
( KAMEN' KASHIRSKIYIקאמין קושירסק)
( TURIYSKטריסק)
( KOVELקובל)
( OZERYANIיזיז'אני)
( SELETSסלטס ,כפר)
( TROYANOVKAטרויאנובקה)

מקומות נוספים:
( Bahovetsבכובה ,מוזכר באתר קובל)
( Gorodiletsהורודולץ ,מוזכר באתר קובל)
( Gradiskמוזכר באתר טרויאנובקה)
( Guta-Kamenskayaמוזכר באתר קאמין קושירסק)
( Khotemovמוזכר באתר קאמין קושירסק)
( Lukov ,Lukivמאצייב ,מוזכר באתר טריסק)
( Malaya Glushaמוזכר באתר קאמין קושירסק)
( Sedlishcheמוזכר באתר קאמין קושירסק)
( Sushibabaמוזכר באתר יזיז'אני)
( Tsminyמוזכר באתר טרויאנובקה)

 ווהלין ואזוריה, נתונים כלליים על עיר המחוז קובל:2 'נספח מס
http://www.kresy.co.uk/wolyn_demographic.html :על פי

Wolyn - Districts Data
The District area was 35.754 sq. km, the total population according to the census of 1931 was
2.085.600 people. The average population density per sq. km. was 58 persons per 1 sq. km..
The overall majority of populace was Rusin(Ukrainian) with a total of 1.418.300, divided into
(town) 40.6000 and (village) 1.377.700 persons, this compromised 68.0% of the total population.
The Polish populace numbered 346.600 divided into (town) 69.500 and (village) 277.100
persons, this compromised 16.6% of the total population. The remainder were Jews and other
national groups and made up the remaining 9.9% of the population.
In the area of the District were 11 Counties (Powiats), 22 Major Towns as well as numerous
villages and settlements

Kowel Powiat - The area of the County was 5682 sq. km. it was inhabited by 255.100 people
the breakdown according to GUS of 1931 was;
Ukrainians
Poles
Germans, Jews &
others

185.400
36.700
33.000

The population density was 45 persons per 1 sq. km.

 רשימת כל העיירות והכפרים המסונפים לעיר המחוז קובל:3 'נספח מס
www.wolyn.ovh.org :על פי אתר האינטרנט
POWIAT KOWELSKI

-חלוקה לאזורים במחוז קובל-תת

Gminy: Datyń Górniki Hołoby Krymno Kupiczów Lubitów Maciejów Maniewicze Niesuchoiże
Powursk Turzysk Siedliszcze Stare Koszary Wielick Zabłocie

:) ישובים300 - התיישבויות) שבכל אזור מחוז קובל (כ, כפרים,פרוט היישובים (עיירות
.הישובים שהיה ידוע שבהם מתגוררים יהודים סומן ב אדום
:) ישובים13( Datyń אזור דייטון
Szkroby Synowo Sokoliszcze Sołowiowo Podsynówka Niecy Mielce Komarowo Doszno Datyń
. Zamszany Wielimcze
) ישובים13( Górniki אזור גורניקי
Sielce-Korteliskie Prochód Postupel Łuczyce Kortelisy Koniszcze Komarowo Jakusze Charki Górniki
.Zabrodzie Wydranica Starościn
) ישובים28( Hołoby אזור הולובה
Nowa Dąbrowa Mały Porsk Makowiszcze Majdan Kalinownik Hołoby Gończy Bród Chobut Byteń
Brzuchowicze Bożedarówka Nużel Radoszyńska Stary Mosor (Stary Musor) Stara Dąbrowa Sołotwin
Radoszyn Popowicze Poginki Peresieka Pasieka Nowy Mosor (Nowy Musor) Żmudcze Ugły Swidniki
. Wołczek Wólka
) ישובים10( Krymno אזור קרימנו
. Tekla Smolary Rokita Nowosiółki Lutka Lubochiny Krymno Jarewiszcze Głuchy Dubeczno
) ישובים30( Kupiczów אזור קופיצ'וב
Janów- Dażwa Czernijów Budy Berestowa Antonówka Aleksandrówka-Holendery Adamówka
Mirosławka- Miedzików Łowiszcze-Budki Leżachów Kupiczów Kupiczów Czeski Karolinka
Ośmigowicze Osiekrów Nyry Nowy-Dwór Mokowicze (Makowicze) Moczułki Popielówka
Szczytniki-Lipa i Świniarzyn Suszybaba Sieniawka Serkizow Peresieka Ozierany )Jezierzany)
.Wołosówka Stanisławówka
) ישובים22( Lubitów אזור לוביטוב
Kołodnica Kołodeżno Kajetanówka Janówka Gruszówka Drozdnie Budyszcze Bielin Białaszów
Wołoszki Uchowieck Steble Stanisławówka Rokitnica Radomle Marjanka- Piórkowicze Lubitów
.Zastawie Zasmyki Wólka Lubitowska Worona
) ישובים22( Maciejów אזור מצאייב
Siomaki Rudnia Paryduby Okunin Maciejów Leśniaki Godowicze Długi-Las Czarnoplesy Bielicze
Targowiszcze Starucha Woroni-Smidyń Smidyń- Zabłocie Soroczy-Smidyń Smidyń-Korszewo
. Zaczarnecze Wyżówka Wygnanka Podhorodeńska-Wólka Wolańszczyzna Truble
) ישובים16( Maniewicze אזור מנייביץ
Nowa-Ruda Maniewicze Majdan Łosze Liszniówka Kukły Karasin Gródek Gradysk Czerewacha
Zamość )Zamoście( Trojanówka Sobiatyn Sewerynówka Podiwanówka Okońsk

) ישובים16( Niesuchoiże 'אזור ניסכיז
)Niesuchojeże( Myślina Łapnie Huszyn Grabów Dubowa Dorotyszcze Wola-Boża Bachów
.Zarzecze Wola Werba Tojkut Skulin Serechowicz (Worotyne) Obłapy Niesuchoiże
) ישובים22( Powursk אזור פובורסק
Hrywiatki Gruszewno Górno Czersk Czerniawka Czeremoszno Cerkiewka Cegielnia Bereżnica
Powursk ( Polany Piaseczno Łukówka Łomaczanka Krzeczewicze Koźlenicze Jeziorno Hulewicze
.Zajączówka Szkurat Smolary Sitowicze (Powórsk
) ישובים30( Turzysk אזור טריסק
Kustycze Klusk Kulczyn Joachimówka Juljanów Harusza Dolsk Dąbrowa Budy-Ossowskie Bobły
Sołowicze Sielec Rewuszki Rastów Radowicze Osiecznik Ossa Obeniże Mirowicze Lityń Lublatyń
-Wólka Wierbiczno (Wierzbiczno) Turzysk Tuliczów Tahaczyn Stawek
.Zielona Zadyby Wólka-Wierbiczańska Kluska
) ישובים15( Siedliszcze אזור סידליסז'ה
Piaseczno Myżowo Mielniki Czewel Czeremszanka Chotywel )Chociwl( Bucyń Brodki Borzowa
.Wola -Wyżwowska Nowa-Wyżwa Wyżwa-Stara Sekoń Siedliszcze Rudka
) ישובים27 ( Stare- Koszary Koszary Stare קוזרי-אזור סטרה
Koszary - Nowe Koszary–Stare Krugiel Hrydki Horodyszcze Horodelec Dołgonosy Czerkasy
Moszczona Milanowicze Lubliniec Krasnodubje Krasnowola Kalinówka Kleczkowicze Klewieck
Tupały Troskoty Turowicze Szajno Różyn Perewisje( Perewisy( Rudniki Olszanka
. Ziłów Zaliscy( Zaliśce) Wólka- Kowelska
) ישובים21( Wielick אזור ויליק
Kaszówka Krywlin )Krzywlin( Janówka Iwanówka Gaj Duży- Porsk Arsonowicze(Arsenowicze(
Sielce Rudka -Miryńska Podryże Podlisy Miryn Mielnica Litogoszcze Kuchary Korsynie
Wólka-Porska Wielick Ugły( Uhły( Łoza-Sucha Sofjanówka ( Zofianówka)
) ישובים8( Zabłocie אזור ז'בלושי
. Żyrycze Zdomyśl Zabłocie Tur Seńki - Szmeńki Kraska Klebańszczyzna Huta

