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STRESZCZENIE:  Niniejszy artykuł dotyczy 

opisu potencjału turystycznego gminy Bałtów. 

Celem tej pracy jest ukazanie czynników 

przyrodniczych i kulturowych mających wpływ na 

przekształcenie nieznanego terenu w obszar recepcji 

turystycznej. Omówiono takie determinanty jak 

m.in. ukształtowanie terenu, dzieje historyczne oraz 

najistotniejsze zabytki gminy. Zwrócono także 

uwagę na słabe strony regionu i zawarto pomysły na 

rozwiązania istniejących problemów.  

ABSTRACT: This article concerns the description 

of the tourist potential of the Bałtów commune. The 

purpose of this work is to show natural and cultural 

factors affecting the transformation of an unknown 

area into a tourist reception area. Determinants such 

as terrain, historical history and the most important 

monuments of the commune. Attention was also 

paid to the weaknesses of the region and ideas for 

solutions to existing problems were included. 

SŁOWA –KLUCZE: gmina Bałtów, turystyka i 

rekreacja, kompleks turystyczny, uwarunkowania 

naturalne. 

KEY-WORDS: Bałtów commune, tourism and 

recreation, tourist complex, natural conditions. 

 

1. WPROWADZNIE 
  

 Głównym celem artykułu jest opisanie gminy 

Bałtów jako gminy atrakcyjnej turystycznie oraz 

wzbogacenie wiedzy o tamtejszych terenach. W 

pracy zostanie przybliżone położenie, warunki 

naturalne, historia oraz najważniejsze zabytki 

gminy. Ponadto przedstawione zostaną pomysły na 

zmiany, dzięki którym gmina mogłaby przyciągnąć 

większą ilość turystów oraz poprawić byt 

mieszkańców. 

2. METODYKA  

 
W trakcie przygotowań niniejszego artykułu autor 

próbował sięgnąć do źródłowych materiałów 

opisujących walory turystyczne Gminy Bałtów. 

Wywody w niniejszym artykule są oparte o własne 

analizy oraz analogie podobnych rozwiązań w 

innych gminach. 

 
3. WYNIKI 

 

3.1. Położenie gminy. 

 
 Gmina Bałtów położona jest w północno-

wschodniej części województwa świętokrzyskiego, 

w powiecie ostrowieckim (Fig. 1). Bałtów jest 

miejscowością oddaloną o około 15 km od stolicy 

powiatu, Ostrowca Świętokrzyskiego. Przez gminę 

przepływa rzeka Kamienna, która jest 

lewobrzeżnym dopływem Wisły. Główną osią 

komunikacyjną gminy Bałtów jest droga 

wojewódzka nr 754. Usytuowanie na skraju 

województwa świętokrzyskiego sprawia, że gmina 

leży tuż przy granicy z centralnym województwem 

Polski – województwem mazowieckim. Fakt ten ma 

istotne znaczenie dla rozwoju funkcji turystycznej 

opisywanego obszaru.
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Fig. 1. Położenie powiatu ostrowieckiego na tle województwa świętokrzyskiego oraz rozmieszczenie gmin w powiecie 

(opracowanie własne na podstawie [1] oraz [2]) 

 

Biorąc pod uwagę dziesiętny podział Polski J. 

Kondrackiego (2002) na regiony 

fizycznogeograficzne, gmina Bałtów zaliczana jest 

do mezoregionu Przedgórze Iłżeckie (342.33), który 

położony jest w granicach jednostek wyższego 

rzędu – makroregionu Wyżyna Kielecka (342.3) i 

podprowincji Wyżyna Małopolska (342). 

3.2. Warunki naturalne. 

Gmina Bałtów znajduje się w obrębie Przedgórza 

Iłżeckiego, które zbudowane jest ze skał 

pochodzących z okresu jurajskiego: wapieni, 

piaskowców żelazistych oraz iłów rudonośnych. 

Budują one monoklinalne wzniesienia, ciągnące się 

od północo-zachodu w kierunku południowo-

wschodnim. Podłoże skalne pokrywają utwory 

polodowcowe, składające się głównie z piasków, 

żwirów i glin zwałowych. Lokalnie występują 

również płaty lessowe. Przedgórze Iłżeckie rozcina 

dolina Kamiennej, wcięta niekiedy na głębokość 

około 50 m (Fig. 2). Jej dno wypełniają torfy, 

namuły, piaski i żwiry rzeczne, natomiast zbocza 

nadbudowane są miejscami przez utwory 

polodowcowe oraz less. Znaczne deniwelacje 

sprawiają, że zbocza te rozcięte są licznymi 

wąwozami. Bałtów leży w strefie umiarkowanej 

ciepłej o typie klimatu przejściowego – od 

wyżynnego, który ukształtowany został m.in. przez 

bliskość Gór Świętokrzyskich, po nizinny. Średnia 

roczna temperatura równa jest 7,4℃. Mroźne dni 

występują przez 35-60 dni w roku. Przez około 3 

miesiące występuje pokrywa śnieżna. Temperatury 

powyżej 18℃ trwają przez około 40-50 dni. Średnia 

roczna suma opadów nie jest wysoka, gdyż wynosi 

528 mm. Właściwością Bałtowa jest różnorodność 

mikroklimatyczna. Silnie nasłonecznione miejsca 

występują na okalających miejscowość 

wzniesieniach, zaś ich zbocza zwykle są cieniste i 

wilgotne. Także doliny rzeczne w wyniku 

gromadzenia mas chłodnego powietrza odznaczają 

się bardzo wysoką wilgotnością powietrza.
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Fig. 2. Ukształtowanie i pokFigie terenu w Bałtowie i okolicach [3] 

3.3. Rys historyczny i zabytki.  

Pierwsze informacje o miejscowości Bałtów 

pochodzą z 1326 r. i prawdopodobnie powiązane są 

z imieniem „Bałut”. Z innych źródeł wynika, iż 

pochodzenie nazwy należy wiązać z wyrazem 

„bełt”, definiowany jako strzała do kuszy, lub też 

wir w wodzie, który wytwarza rzeka Kamienna. 

Legendy natomiast donoszą, że nazwa została 

nadana przez litewskich jeńców (z grupy językowej 

Bałtów), którzy zdefiniowali nowo powstałą wśród 

wapiennych skał osadę jako „Bałtus”, co w ich 

języku oznaczało biały. 

 Dawniej tereny okoliczne słynęły z wydobywania 

bogactw naturalnych takich jak m.in. kamień 

wapienny, ruda żelaza czy też glinka wapienna. 

Jeszcze w XVIII wieku czynna była w Bałtowie 

huta żelaza, która czerpała energię ze spadku wód 

rzeki Kamiennej. 

Właścicielami Bałtowa byli m.in. Jan z Kaliszan, 

Ossolińscy oraz hrabia Jacek Małachowski. W 1828 

roku wieś przejął książę Franciszek Ksawery 

Drucki-Lubecki. Pod koniec XIX wieku powstał tu 

zespół pałacowo-parkowy Druckich-Lubeckich. 

Budynek pałacowy został zaprojektowany na planie 

prostokąta i nawiązuje do stylu klasycystycznego, a 

inspirację do jego budowy książę Aleksander – 

ostatni dziedzic Bałtowa, zaczerpnął z Włoch. W 

pałacu znajdowało się aż 36 sal i komnat, 

wyposażonych m.in. w cenne sprzęty, starożytne 

zbroje, czy też portrety. 

Pierwotnie pałac posiadał trzy piętra, jednakże w 

1913 roku, w trakcie myśliwskiego balu 

sylwestrowego wybuchł pożar i jedno z pięter 

musiało zostać usunięte. Front pałacu ozdobiony 

jest przez portykowy ganek (fot. 1), którego do 

niedawna strzegły skradzione w 2007 roku 

marmurowe lwy. Nad wejściem do pałacu widnieje 

napis: „Boże, Ci wszyscy którzy tu bywają, czego 

nam życzą niechaj sami mają”. Tymi samymi 

słowami Bałtów wita swoich gości do dnia 

dzisiejszego.  

 

Fot. 1. Pałac Druckich-Lubeckich w Bałtowie [4] 

W okresie okupacji Niemcy wykradli z pałacu 

mnóstwo wartościowych przedmiotów, a następnie 

w sierpniu 1944 roku wypędzili z niego całą rodzinę 

Lubeckich i osiedlili 300 żołnierzy. Pozbawiony 

opieki gospodarzy pałac został doszczętnie 

ograbiony, spłonął fragment biblioteki oraz zaginęło 

archiwum rodowe. 

W 2014 r., po 70 latach, pałac wraz z kompleksem 

parkowym powrócił do prawowitych 

spadkobierców. Symboliczne klucze wraz z 

dokumentacją zostały przekazane córce ostatniego 

właściciela – księżnej Elżbiecie. Ród Druckich-

Lubeckich zapewniał, że chce odrestaurować 
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zniszczoną rezydencję i udostępnić ją lokalnej 

społeczności. Nikt ze spadkobierców nie jest w 

stanie określić kiedy ruszą prace remontowe 

Ciekawą historię ma także kościół pw. Matki 

Boskiej Bolesnej w Bałtowie (fot. 2). Świątynia 

została wzniesiona po pożarze niewielkiego, 

drewnianego kościoła, który prawdopodobnie 

powstał w XI wieku i o którym wspominał w 

swoich kronikach Jan Długosz. Kościół został 

spalony w 1645 roku, a na jego miejscu do dziś stoi 

zaniedbana XVIII-wieczna kapliczka. Obecny 

kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej wybudowany 

został na wzgórzu w 1697 roku. Świątynia została 

konsekrowana w 1743 roku. 

 

Fot. 2. Kościół pw. Matki Bożej Bolesnej w Bałtowie [5] 

Pod koniec XIX wieku kościół stał się za mały dla 

szybko powiększającej się parafii. Zapadła więc 

decyzja o rozbudowie kaplicy, jednak po raz kolejny 

kościół zaczęto poszerzać w 1904 r. Świątynię 

niemal całkowicie rozebrano, a do ściany 

zachodniej dobudowano prezbiterium, dwie 
zakrystie oraz dwie kaplice po bokachi. Natomiast 

po stronie wschodniej, w miejscu ówczesnego 

prezbiterium wzniesiono fronton. Wnętrze kościoła 

zostało ozdobione malunkami dwunastu apostołów, 

które wykonał Franciszek Woroń z Wieliczki – 

uczeń Jana Matejki. Do dnia dzisiejszego można 

podziwiać również barokową ambonę i chrzcielnicę, 

figury biskupów męczenników – świętych: 

Stanisława i Wojciecha oraz zabytkowe stalle 

udekorowane herbami Druckich-Lubeckich, 

ostatnich prawowitych właścicieli Bałtowa. 

Innym zabytkiem z ponad 100-letnią historią jest 

młyn wodny napędzany turbiną, usytuowany w 

północnej części wsi, nad rzeką Kamienną, 

nieopodal Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego. 

Zbudowano go na polecenie księcia Aleksandra 

Druckiego-Lubeckiego, jednak budowę utrudniało 

grząskie i bagniste podłoże. Fundamenty osadzono 

na grubych palach wbitych w mokradła oraz 

przesunięto koryto rzeki.  

Całość obiektu tworzą dwie budowle, ulokowane po 

przeciwległych stronach rzeki, oznakowane 

aktualnie jako ”młyn I” i „młyn II” oraz budynek 

administracyjny (fot. 3). Do zespołu zalicza się 

również drewniano-murowany jaz na Kamiennej, 

staw młyński oraz elektrownia wodna. Obecny młyn 

po raz pierwszy został uruchomiony w 1903 roku i 

przez trzy dni w tygodniu pracuje do dziś. 

Dodatkowo w budynku czynne jest niewielkie 

muzeum, w którym można przekonać się jak 

wyglądała praca młynarza oraz zakupić pamiątki. 

 

Fot.  3. Zabytkowy młyn wodny w Bałtowie [6] 

 

3.4. Turystyka i rekreacja. 

Walory turystyczno-wypoczynkowe często są 

podstawą rozwoju danej miejscowości. Są one ściśle 

powiązane z warunkami środowiska 

przyrodniczego. Na ogół jest to ukształtowanie 

terenu, szata roślinna wraz z ilością lasów, czy też 

zbiorniki wodne. Gmina Bałtów posiada wszystkie z 

powyższych elementów, wpływających na rozwój 

turystyki. Z badań przeprowadzonych przez Annę 

Kopeć atrakcyjność gminy Bałtów, w skali od 10 do 

20, należy ocenić na 16. 

Przeistoczenie charakteru Bałtowa z tylko 

malowniczego zakątka w dynamicznie rozwijającą 

się miejscowość turystyczną nie byłoby możliwe 

bez zaangażowania mieszkańców, którzy wbrew 

niepokojom poprzednich władz lokalnych utworzyli 

stowarzyszenie „Bałtek”. Obecnie na terenie 

Bałtowa działają cztery stowarzyszenia, a każde z 

nich zajmuje się inną dziedziną. „Bałt” mobilizuje 

do działania mieszkańców wsi, „Delta” zarządza 

parkami, „Krzemienny Krąg” integruje działania 

instytucji, przedsiębiorstw i organizacji na rzecz 

rozwoju regionu, a „Allozaur” kontroluje ekonomię 

społeczną. 

Najbardziej popularną turystyczną atrakcją Bałtowa, 

jak i całego województwa świętokrzyskiego, jest 

bez wątpienia Bałtowski Kompleks Turystyczny 
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(Fig. 3). W 2015 r. odwiedziło go ponad 300 tysięcy 

turystów z Polski i z zagranicy. Kompleks powstał 

w 2004 roku po odkFigiu w Bałtowie skamieniałych 

tropów dinozaurów. Obecnie zajmuje obszar około 

100 ha i jest najbardziej zróżnicowanym pod 

względem atrakcji obiektem rozrywkowym w 

Polsce. Miejsce to jest idealnym pomysłem na 

wypoczynek dla całej rodziny. Podczas gdy 

miłośnicy paleontologii i prehistorii będą 

przechadzać się między modelami dinozaurów i 

ekspozycjami skamielin, pasjonaci aktywnego trybu 

życia mają możliwość przebierania w różnorodnych, 

atrakcyjnych formach rekreacji ruchowej.

 

 

Fig. 3. Najczęściej odwiedzane atrakcje województwa świętokrzyskiego w 2015 r. (opracowanie własne na podstawie 
[7]) 

Najpopularniejszą atrakcją Bałtowskiego 

Kompleksu Turystycznego jest Park Jurajski – 

jedyny taki obiekt w tej części Europy. Zawiera on 

kilkadziesiąt modeli dinozaurów poustawianych w 

zachwycającej scenerii przełomu rzeki Kamiennej. 

Nieopodal Parku funkcjonuje ośrodek jazdy konnej 

Kraina Koni „Bałt”. Mieszkają w nim pełnokrwiste 

araby, konie półkrwi, a także rumaki rasy 

małopolskiej. Tuż obok znajduje się najlepsza w 

województwie świętokrzyskim stacja narciarska – 

„Szwajcaria Bałtowska”. W jej skład wchodzi 5 tras 

o łącznej długości 2500 metrów, krzesełkowa 

kolejka linowa oraz dwa wyciągi orczykowe. Stoki 

są oświetlane, co pozwala na jazdę do późnych 

godzin nocnych. W skład Bałtowskiego Kompleksu 

Turystycznego wchodzi również „Sabathówka” – 

wioska czarownic oraz Zwierzyniec Bałtowski. 

Równie ciekawą atrakcją turystyczną Bałtowa jest 

spływ tratwami lub kajakami po rzece Kamiennej. 

Nie mniej interesujące są również, wspomniane już 

wcześniej bałtowskie zabytki: pałac książąt 

Druckich-Lubeckich, położony w otoczeniu starego, 

zabytkowego parku, zabytkowy kościół Matki Bożej 

Bolesnej, przykuwające uwagę kapliczki, czy też 

zabytkowy młyn wodny z początku XX w. 

Bałtów wraz z okolicami jest atrakcyjnym miejscem 

dla entuzjastów geologii. Na tych terenach znaleźć 

można m.in. podziemną rzekę, wychodnie skał 

jurajskich, malownicze wąwozy lessowe oraz 

zagadkowe jaskinie. Wskutek zjawisk krasowych 

powstały także wywierzyska, uchodzące do 

starorzecza Kamiennej. W kierunku północno-

wschodnim od miejscowości Bałtów ciągnie się 

rezerwat „Modrzewie”. Podłoże geologiczne 

rezerwatu stanowi, pochodzący z paleozoiku, trzon 

skalny. Rezerwat zajmuje obszar 23,6 ha. Obejmuje 

on wielogatunkowy las liściasty, który ma charakter 

naturalny z okazami modrzewia polskiego. Niektóre 

okazy tego drzewa mają ponad 300 lat i wysokość 

około 35 metrów. 

 

0 100000 200000 300000 400000
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Fot. 4. Wąwóz Żydowski Jar [8] 

 W Bałtowie znajduje się także, słynący z 

odnalezionych w nim tropów dinozaurów, 

Żydowski Jar (fot. 4). Dostrzec w nim można 

doskonale zachowane tropy stegozaura, 

kamptozaurów oraz goniącego ich. W pobliżu 

położony jest rezerwat leśny „Ulów”, który chroni 

wiekowe dęby i lipy. 

 

Tab 1. Analiza SWOT przeprowadzona dla gminy Bałtów. 

MOCNE 

STRONY  

SŁABE 

STRONY  

SZANSE  ZAGROŻENIA  

Bogata oferta 

turystyczna dla 

całych rodzin,  

Przewaga 

turystyki 

jednodniowej,  

Stale zwiększająca 

się liczba 

turystów,  

Konkurencyjne, okoliczne 

atrakcje turystyczne,  

atrakcyjność 

turystyczna 

gminy (Bałtowski 

Kompleks 

Turystyczny), 

brak nowych 

produktów 

turystycznych.  

stworzenie 

nowych 

produktów 

turystycznych 

udostępnianych 

przez cały rok.  

brak środków finansowych. 

bogate 

dziedzictwo 

kulturowe,  

   

liczne walory 

przyrodnicze,  

   

szeroka baza 

edukacyjna. 

   

 

Przeprowadzona analiza SWOT (tab. 1.) pozwala 

zauważyć, iż gmina Bałtów posiada szereg mocnych 

stron. Główny atut stanowi Bałtowski Kompleks 

Turystyczny, który posiada bogatą ofertę 

turystyczną dla całych rodzin oraz świadczy o 

wysokiej atrakcyjności turystycznej regionu. 

Dodatkowy atut stanowi fakt, iż na omawianym 

terenie znajdują się liczne walory przyrodnicze (np. 

wąwóz Żydowski Jar) oraz kulturowe (np. Pałac 

Druckich-Lubeckich). Przeprowadzona analiza 

ukazuje także słabe strony gminy – to przede 

wszystkim brak nowych produktów turystycznych 

oraz fakt, iż oferowane atrakcje turystyczne są 

związane z uprawianiem turystyki jednodniowej. 

Turyści odwiedzający gminę Bałtów nie mają 

możliwości skorzystania z takiej liczby atrakcji, 

która skłoniłaby ich do dłuższego przebywania na 

tym terenie. Analiza SWOT ukazuje także szanse 

dla rozwoju turystyki i rekreacji w gminie Bałtów – 

to przede wszystkim propozycja utworzenia nowych 

produktów turystycznych, które byłyby 

udostępniane przez cały rok, a także fakt, iż liczba 

turystów odwiedzających gminę stale wzrasta. 

Zagrożeniem dla rozwoju turystyki i rekreacji na 

omawianym terenie może być przede wszystkim 

wysoka konkurencyjność związana z pobliskimi 

atrakcjami turystycznymi oraz brak środków 

finansowych na nowe inwestycje. 
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3.5. Możliwości zmian. 

 

Gmina Bałtów z roku na rok przyciąga coraz 

większa ilość turystów zarówno z Polski jak i z 

zagranicy. Do rozwoju terenów w kierunku 

turystyczno-wypoczynkowym w głównej mierze 

przyczyniło się powstanie w 2004 r. Bałtowskiego 

Kompleksu Turystycznego oraz działające 

okoliczne stowarzyszenia. Dzięki działaniom 

społeczności tereny te przemieniły się z niewielkiej 

wsi w stale rozwijający się i poszerzający zakres 

swojej działalności kurort.  

Gmina ta jednak nadal nie posiada dostatecznie 

rozwiniętej infrastruktury, która pozwoliłaby na 

obsłużenie tak dużej ilości turystów. Na terenach 

tych funkcjonuje zaledwie kilka restauracji i barów, 

noclegi oferują głównie gospodarstwa 

agroturystyczne oraz jeden zajazd, przez co w 

sezonie wakacyjnym trudno znaleźć wolny stolik, 

czy też łóżko. Rozwiązaniem tych problemów 

byłoby wybudowanie nowych obiektów bazy 

noclegowej i gastronomicznej. Dzięki temu czas 

oczekiwania na posiłek byłby znacznie krótszy i 

więcej turystów mogłoby zostać na dłużej niż jeden 

dzień w gminie. 

Problemem gminy Bałtów jest również brak 

chodników w niektórych miejscach oraz zły stan 

istniejących. Poruszanie się zarówno turystów jak i 

mieszkańców po jezdni stwarza ryzyko wypadków. 

Dla zwiększenia bezpieczeństwa gmina powinna 

zainwestować w budowę nowych oraz poprawę 

stanu tych, które już funkcjonują. 

 

4. DYSKUSJA I WNIOSKI 

 
Obszar objęty opracowaniem stwarza wiele 

różnorodnych możliwości spędzenia wolnego czasu. 

Obecność wapiennych skał, wąwozów lessowych, 

terenów zielonych oraz przepływ rzeki Kamiennej, 

umożliwiły zorganizowanie bogatej oferty 

rekreacyjnej dla całych rodzin. Urozmaicona rzeźba 

terenu pozwoliła zróżnicować poziom trudności 

proponowanych aktywności w taki sposób, by mógł 

z nich korzystać każdy, bez względu na wiek, czy 

też płeć. Gmina Bałtów jest jedynym miejscem w 

okolicy, które daje tak dużo możliwości spędzenia 

aktywnie czasu na niewielkim obszarze. 

Podejmowane w tych okolicach działania 

mieszkańców, stowarzyszeń oraz władz 

Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego stale 

wpływają na kompleksową przemianę wizerunku 

gminy oraz prowadzą do nieustannego poszerzania 

oferty turystyczno-rekreacyjnej. Aktywność tych 

społeczności potwierdza, iż przy dobrej chęci i 

odpowiednim zaangażowaniu można wiele zdziałać 

oraz stanowią dobry przykład do naśladowania dla 

innych okolic, które posiadają niewykorzystany 

potencjał rekreacyjno-wypoczynkowy.  
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ABSTRACT:  This article is about 

imaging the tourist potential in the municipality 

of Trawniki based on mainly online sources. Its 

location, a number of cultural and natural values 

in the commune, accommodation and catering 

base were indicated, and changes were proposed 

that could have a positive impact on its image. 

However, the purpose of the work is to present 

knowledge about the municipality of Trawniki 

important from the point of view of tourism, as 

well as to indicate possible changes beneficial 

for residents, visitors and their free time 

spending. 

 

STRESZCZENIE: Niniejszy artykuł dotyczy 

zobrazowania potencjału turystycznego w gminie 

Trawniki bazując na źródłach głównie 

internetowych. Wskazano jej położenie, szereg 

znajdujących się w gminie walorów kulturowych i 

przyrodniczych, bazę noclegową, gastronomiczną 

a taże zaproponowano zmiany, które mogłyby 

pozytywnie wpłynąć na jej wizerunek. Natomiast 

celem pracy jest przestawienie wiedzy o gminie 

Trawniki ważnej z punktu dziedziny turystyki, a 

także wskazanie możliwych zmian korzystnych 

dla mieszkańców, przyjezdnych oraz ich wolnego 

spędzania czasu. 

KEYWORDS: Trawniki district, tourism, tourist, 

potential, infrastructure, monuments, Lubelskie 

Voivodeship. 

SŁOWA –KLUCZE: gmina Trawniki, turystyka, 

potencjał turystyczny, infrastruktura, zabytki, 

województwo lubelskie. 

 

1. WPROWADZNIE 

  

 Gmina Trawniki leży w województwie 

lubelskim, w powiecie świdnickim, na obszarze 

ponad 84 km2. Teren gminy Trawniki graniczy 

od zachodu z gminą Piaski, od północy z gminą 

Milejów, od południa z gminami Fajsławice oraz 

Łopiennik Górny, a od wschodu z gminami 

Rejowiec Fabryczny i Siedliszcze. Gmina ta 

położona jest w malowniczych dolinach rzek 
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Wieprz i Giełczew oraz rzeki Wieprz i kanału 

Wieprz – Krzna [1]. Tamtejsze walory 

przyrodnicze oraz urozmaicone tereny 

graniczące z Nadwieprzańskim Parkiem 

Krajobrazowym stanowią doskonałe warunki do 

tego aby rozwijała się tutaj turystyka i rekreacja. 

Gmina objęta jest ustanowioną „Strefą Ochrony 

Ekologicznej Doliny Wieprza” ze względu na jej 

bogate walory przyrodnicze, krajobrazowe, a 

także ekologiczne. Przez jej teren przebiega 

część trasy rowerowej, która promuje 

Międzynarodowy Rezerwat Biosfery- Polesie 

Zachodnie. Warto zwrócić uwagę na dużą 

populację bociana białego, zwłaszcza w tej 

Gminie.  

 Najbogatszym krajem występowania tego 

ptaka w Europie jest Polska, zaś w innych 

krajach stanowią one niewielką rzadkość.  Na 

terenie gminy Trawniki wykształciło się wiele 

zespołów roślin wodnych, szuwarowych i 

łąkowych stanowiących około 45 ha 

powierzchni gminy, składających się z 

kilkunastu rzadkich i chronionych gatunków 

roślin, w tym roślin wodnych tj. salwinia 

pływająca, rzęsa garbata, grążel żółty, grzebienie 

białe, okrężnica bagienna, roślin łąkowych tj. 

kosaciec syberyjski, czosnek kątowy, storczyk 

szerokolistny, także roślin kserotermicznych tj. 

miłek wiosenny, zawilec wielokwiatowy: miłek 

wiosenny, zawilec wielokwiatowy, macierzanka 

Marschalla, ożanka właściwa oraz roślin leśnych 

tj. paprotka zwyczajna, lilia złoto głów, a 

ponadto relikt z epoki polodowcowej- brzoza 

niska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 1. Położenie Gminy Trawniki na tle 

województwa lubelskiego [5]. 

 Występuje tu wiele gatunków ptaków tj. 

dziwonia, Figyk, bodziec krwawo dzioby, 

zimorodek, rybitwa czarna, błotniak stawowy, 

pustułka oraz duża populacja bociana białego, o 

czym było wyżej wspomniane. Wśród ssaków na 

uwagę zasługują bobry i kilka gatunków 

gatunków chrząszczy, 8 gatunków płazów, 4 

gatunki gadów i 55 gatunków 

ptaków.nietoperzy. Odnotowano tu również 

występowanie 17 gatunków ważek, 124 

gatunków chrząszczy, 8 gatunków płazów, 4 

gatunki gadów i 55 gatunków ptaków. 

 Dogodne warunki siedliskowe rzadkiej 

flory i fauny stanowi obszar łąk, , zarośli, 

zabagnień, meandrów i starorzeczy oraz stawów 

położonych w dolinie  rzeki Giełczew pomiędzy 

Biskupicami i Pełczynem, a kręty charakter 
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koryta rzeki Giełczew stwarza niespotykany 

efekt krajobrazowy.  

 Głównym celem artykułu jest 

przedstawienie i wzbogacenie wiedzy o Gminie 

Trawniki. Ponadto przedstawienie istniejącej 

infrastruktury, zmian jakie Gmina Trawniki 

mogłaby wykorzystać dla ulepszenia jej 

wizerunku dla mieszkańców jak i osób 

odwiedzających te tereny, a także zostanie 

dokonana analiza SWOT. 

 

2. METODYKA  

W trakcie przygotowań niniejszego artykułu 

autor próbował sięgnąć do źródłowych 

materiałów opisujących walory turystyczne 

Gminy Trawniki. Wywody w niniejszym 

artykule są oparte o własne analizy oraz analogie 

podobnych rozwiązań w innych gminach. 

 

3. WYNIKI 

 

3.1. Infrastruktura gminy. 

 W gminie można spotkać wiele obiektów 

kulturowych, w tym także budynki wpisane do 

rejestru zabytków. Do nich należą między 

innymi: dwie kaplice grobowe (Popławskich i 

Radzimińskich) na cmentarzu parafialnym w 

Biskupicach, stary cmentarz żydowski i 

powojenny w Biskupicach, barokowy kościół 

pw. Św. Stanisława w Biskupicach razem ze 

starą nieodnowioną plebanią powstałe w latach 

1712-1727. ruiny dworu w Dorohuczy, młyn w 

Dorochuczy, młyn w Siostrzytowie, młyn w 

Oleśnikach, wiatrak „holender podworski” w 

Oleśnikach, Dwór na Stróży Kolonia z 1905 r., 

który częściowo popadł w ruinę oraz 

pozostałości parku, Dworzec kolejowy w 

Trawnikach wraz z wmurowaną tablicą ku 

poległym kolejarzom na stanowisku pracy 

podczas II wojny światowej, Dawny zespół 

dworski w Trawnikach z początku XX wieku, w 

którego skład wchodził czworak, spichlerz, młyn 

wodny (obecnie została wyremontowana jedynie 

kapliczka grobowa Michalskiego i kordegarda). 

Do pozostałości prowadzi urokliwa aleja 

kasztanowców. Wiele wymienionych obiektów 

jest w złym stanie i wymaga remontu, bądź 

generalnej odbudowy. Na poniższych 

Figografiach widnieją zabytki wpisane do 

rejestru, które są wyremontowane, poza 

wiatrakiem przedstawionym na ostatnim 

zdjęciu.
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Fig.1. Kaplica Michalskiego w Trawnikach [fot autora]: 

własne). 

Fig. 2. Kordegarda w Trawnikach [fot. Autora]. 

 

Fig. 3. Kościół w Biskupicach [2]. Fig. 4. Wiatrak w Oleśnikach [2]. 

 Gmina jest także bogata w wydarzenia 

historyczne, które zostały upamiętnione poprzez 

istniejące pomniki, tablice, cmentarze wojenne. 

W Trawnikach podczas II wojny światowej 

istniał obóz pracy przymusowej, do którego 

zwożono osoby różnej narodowości. W 1943 

roku śmierć poniosło tu 12 tysięcy ofiar głównie 

pochodzenia żydowskiego. Ku ich pamięci 

wzniesiono pomnik z napisem "Tysiącom ofiar 

różnych narodowości pomordowanych przez 

barbarzyńców hitlerowskich w obozie trawniki 

w latach 1939- 45. Społeczeństwo powiatu 

lubelskiego 1964 rok". Kolejny obiekt 

upamiętniający to tablica wmurowana w ścianę 

dworca kolejowego ku poległym kolejarzom 

podczas bombardowania w dniu 08.10.1939 r. 

Niedaleko znajduje się cmentarz wojenny, gdzie 

znajdują się mogiły żołnierzy austriackich  
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i niemieckich z I wojny światowej oraz mogiły 

poległych w II wojnie światowej. Można spotkać 

tu też groby poległych Wojska Polskiego w 

bitwie pod Cycowem w 1920 r. W Pełczyńskim 

lesie można spotkać pomnik postawiony ku 

pamięci zmarłych 60 dzieci Zamojszczyzny, 

które zamarzły podczas transportu w 1941 r. 

3.2. Warunki naturalne. 

 Spośród walorów przyrodniczych na 

obszarze gminy Trawniki leży Nadwieprzański 

Park Krajobrazowy powstały w 1990 roku. 

Zajmuje niewielką przestrzeń na terenie gminy 

(1,8% powierzchni gminy), charakteryzuje się 

zróżnicowanym krajobrazem biegnącym wzdłuż 

biegu rzeki Wieprz [3]. W gminie, niedaleko 

miejscowości Dorohucza znajduje się także 

rezerwat przyrody „Uroczysko Jezioro”. 

Rezerwat leży na  terenach torfowiskowych, 

niegdyś istniał tu zbiornik wodny, po którym 

pozostały jedynie bagna. 

Gmina na swoim obszarze posiada kilka 

obiektów należących do infrastruktury 

noclegowej i gastronomicznej. Do bazy 

noclegowej zaliczają się dwa obiekty: Hotel 

Regionalny w Pełczynie stojący przy drodze 

wojewódzkiej na trasie Lublin - Chełm, 

wyróżniony 3 gwiazdkami wraz z regionalną 

restauracją i salą bankietową [4]. W ofercie 

można znaleźć także basen jacuzzi, saunę i 

siłownię, agroturystyka w Oleśnikach, oferująca 

wynajem domku z 6 miejscami noclegowymi. 

Możliwe wypożyczenie sprzętu rekreacyjnego. 

 Ponadto w miejscowości Trawniki 

znajdują się dwa puby – pizzerie, Chilli Pub oraz 

Vid Bil, w którym urządzane są również 

imprezy. Do obiektów sportowo – rekreacyjnych 

należy uwzględnić dwa orliki w Trawnikach, z 

którego jeden został niedawno otwarty, 

plenerową siłownię a także kładkę dla kajakarzy 

na rzece Wieprz, pozwalającą rozpocząć, 

zakończyć spływ bądź zwyczajnie odpocząć. 

 W miejscowości Trawniki funkcjonuje 

Gminny Ośrodek Kultury. Pracownicy domu 

kultury oferują wiele atrakcji dla różnych grup 

wiekowych. Dla najmłodszych organizowane są 

zajęcia artystyczne, teatralne, muzyczne oraz 

taneczne. Zajęcia są prowadzone przez cały rok, 

co pozwala na korzystanie z nich również 

podczas wakacji. Dla pań z kolei oferowane są 

warsztaty artystyczne oraz rękodzielnicze. 

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury jest 

organizatorem corocznej lokalnej imprezy tzw. 

„Trawnickiej zaciery” i festynu rodzinnego, na 

które często zapraszani są znani piosenkarze i 

zespoły muzyczne. 

3.5. Możliwości zmian. 

 

Gmina Trawniki charakteryzuje się terenem 

pagórkowatym, miejscami bagnistymi, a także 

dużą przewagą krajobrazów rolniczych. Z uwagi 

na to, że jest to teren siedliskowy wielu ptaków 

oraz  leży tu część Nadwieprzańskiego Parku 

Krajobrazowego, doskonale się nadaje dla osób 

zainteresowanych turystyką przyrodniczą oraz 

ornitologiczną. Mimo to obszary przyrodnicze w 

niskim stopniu są wykorzystywane na potrzeby 
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turystyki. Należy zatem promować te formy 

turystyki wśród mieszkańców oraz włączyć ich 

we współpracę nad popularyzacją wybranych 

typów aktywności turystycznych i 

rekreacyjnych. Promocją powinny zająć się 

Urząd Gminy bądź Gminny Ośrodek Kultury. 

Większość zabytków (dwory, pałace, obiekty 

sakralne), które wpisano w rejestr są w złym 

stanie, wymagają remontu oraz dojazd do nich 

jest utrudniony [6]. Aby te obiekty mogły 

przyciągnąć turystów należy zająć się ich 

renowacją czy całkowitą odbudową, gdyż za 

znajdującymi się tu zabytkami kryje się ciekawa 

historia m.in. początków gminy i ważnych 

osobistości. Są one ważnymi obiektami 

dziedzictwa histoFigzno – kulturowego. Jednym 

z przykładów jest wzmianka o dworku na Struży 

Kolonii jako miejsce odwiedzin przez Bolesława 

Prusa, który tu pisał swoje dzieła, m.in. takie jak 

„Szkatułka Babuni”. 

Przez gminę przepływają dwie rzeki, Wieprz i 

Giełczew. Giełczew wpada do Wieprza na 

terenie gminy, w miejscowości Siostrzytów. 

Obecność tych rzek może doskonale wpłynąć na 

rozwój turystyki kajakowej, gdyż płyną krętymi 

zakolami po atrakcyjnych turystycznie terenach. 

Po drodze można natknąć się także na wiele 

starorzeczy. Jak dotąd dla kajakarzy zbudowano 

jedynie kładkę na Wieprzu w miejscowości 

Trawniki, a kajaki można wypożyczyć dopiero 

w sąsiedniej gminie Milejów. Dlatego też należy 

zastanowić się nad utworzeniem wypożyczalni 

kajaków na ternie gminy z pobliżu rzek. 

Natężenie ruchu samochodowego w gminie jest 

stosunkowo niskie, by mogła rozwijać się tutaj 

także turystyka rowerowa. Jedyną ruchliwą 

drogą jest droga krajowa S12. Wytyczenie tras 

rowerowych przez PTTK (Polskie Towarzystwo 

Turystyczno Krajoznawcze) przez atrakcyjne 

tereny, na przykład przez łąki, lasy oraz wzdłuż 

rzeki Wieprz czy Giełczew oraz sporządzenie 

map szlaków pozytywnie by wpłynęła między 

innymi na aktywność ruchową mieszkańców 

gminy. Wytyczone ścieżki rowerowe skłoniłyby 

społeczność do aktywnego spędzania czasu, a 

tym samym na poprawę kondycji a także 

zdrowia. 

Na obszarze gminy Trawniki brakuje także 

obiektów rekreacyjno – sportowych. Poza  

dwoma orlikami, nadwornej siłowni oraz salami 

gimnastycznymi w szkołach społeczność nie ma 

możliwości uprawiać różnych dziedzin sportu 

(fitness, siłownia, sztuki walki). Ze względu na 

szeroką skalę promowania aktywnego trybu 

życia należy utworzyć w gminie placówki do 

ćwiczeń na siłowni, uprawiania fitnessu, by 

zaktywizować mieszkańców do zmiany trybu 

życia. 

Atrakcyjność gminy, jej położenie, walory i 

możliwość rozwoju wielu dziedzin turystyki 

może sprzyjać również rozwoju turystyki 

weekendowej. Dlatego też potrzebna jest 

rozbudowa sieci gastronomicznej i hotelarskiej. 

Obecność jednego hotelu i dwóch pizzerii bez 

wątpienia jest niewystarczająca na przyjęcie 

większej ilości turystów. Ponadto brakuje tu 

również miejsc odpoczynku w formie altan czy 
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nawet ławeczek ze stolikami, które służyłyby nie 

tylko odpoczynkowi ale również byłoby 

miejscem spotkań mieszkańców.

Tab. 1. Analiza SWOT dla miejscowości Trawniki. 

Mocne strony Słabe strony 
Bardzo dobre położenie geograficzne – 

bliskość dużych miast: Lublina, Świdnika, 

Chełma 

Niewystarczająca ilość ogólnodostępnych 

obiektów rekreacyjno-sportowych 

Bogate walory przyrodnicze, krajobrazowe, 

ekologiczne 
Niedostateczna infrastruktura turystyczno-

rekreacyjna (miejsca noclegowe i 

gastronomiczne, oznakowanie szlaków, 

wiaty odpoczynkowe i in.) 

Przepływają dwie rzeki – Wieprz, Giełczew Niezagospodarowane miejsca z potencjałem 

do rozwoju rekreacji 

Rozpoznawalne imprezy lokalne o 

charakterze cyklicznym np. Trawnicka 

Zaciera 

Dla odwiedzających zaniedbane i o 

utrudnionym dostępie obiekty dziedzictwa 

historyczno-kulturowego 

Miejsca martyrologii  Niskie wykorzystanie walorów 

przyrodniczo-kulturowych 

Urozmaicone tereny graniczące z 

Nadwieprzańskim Parkiem Krajobrazowym 

Niewystarczająca ochrona zasobów 

przyrodniczych 

 Silnie zróżnicowany stan techniczny dróg 

Szanse Zagrożenia 
Wykorzystanie walorów kulturowych i 

przyrodniczych 

Duża konkurencja w zakresie oferty 

turystycznej w woj. lubelskim 

Wzrost zainteresowania weekendową 

ofertą turystyczno-rekreacyjną 

Większa atrakcyjność sąsiadujących terenów 

Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego 
Wzrost atrakcyjności turystycznej rzeki 

Wieprz 

Występowanie powodzi i podtopień w 

dolinie Wieprza i Giełczwi 

Tworzenie zintegrowanych produktów 

turystycznych 

Postępująca dewastacja obiektów 

dziedzictwa kulturowego 
Bliskość szlaku Green Velo Zanikanie kultury ludowej i 

lokalnych tradycji 

Mocne strony jakie posiada gmina Trawniki, to 

przede wszystkim położenie w pobliżu 

większych miast tj. Lublin, Świdnik czy Chełm. 

Aspekty środowiskowe również odgrywają 

znaczącą rolę w mocnych stronach tej gminy, nie 

tylko ze względu na przepływające rzeki, które 

są turystycznie zagospodarowane, ale również 

tereny graniczące z Nadwieprzańskim Parkiem 

Krajobrazowym. 

Ze względu na niewielką powierzchnię gminy 

Trawniki jej infrastruktura turystyczno – 

rekreacyjna oraz miejsca z potencjałem do 

rozwoju turystyki są niewystarczająco 

zagospodarowane. Nie tylko to jest słabą stroną 

gminy Trawniki, ponadto stan techniczny dróg 

jest na tyle zróżnicowany, że może stwarzać 

dyskomfort w poruszaniu się turystów, czy też 

mieszkańców gminy.  
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Szanse, które mogą podbudować gminę 

Trawniki to przede wszystkim wzrost 

atrakcyjności rzeki Wieprz,  większe 

zainteresowanie weekendową ofertą 

turystyczno-rekreacyjną, a także bliskość 

znanego i popularnego szlaku Green Velo. 

Z kolei zagrożenia jakie mogą jeszcze bardziej 

zmniejszyć atrakcyjność gminy Trawniki to 

duża konkurencja pod względem oferty 

turystycznej w województwie lubelskim, 

większa atrakcyjność sąsiadujących terenów 

Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, czy też 

Zanikanie kultury ludowej i lokalnych tradycji, 

które w tej Gminie są najbardziej znane.  

 

4. DYSKUSJA I WNIOSKI 

 

Położenie gminy Trawniki, jej bogactwo 

kulturowe, historyczne oraz przyrodnicze bez 

wątpienia można uznać za ważny czynnik do 

rozwoju różnych rodzajów turystyki, od 

historycznej po kajakową i ornitologiczną. 

Mimo wysokiego potencjału gminy, jej organy 

na niskim bądź zerowym poziomie wykorzystują 

możliwości do rozwoju turystyki. Należy 

zastanowić się nad promowaniem turystyki na 

jej obszarze, jej rozwój poniósłby za sobą wiele 

korzyści, takie jak: miejsca pracy, możliwość 

aktywnego wypoczynku, zachowanie i 

kultywowanie lokalnych tradycji, pamięć o 

historii oraz zachęcanie potencjalnych turystów 

do odwiedzin. Rozwój turystyki w gminie 

stanowiłby także konkurencję dla pozostałych 

gmin na tle województwa lubelskiego.  
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STRESZCZENIE:  Niniejszy artykuł dotyczy 

zagospodarowania turystycznego gminy oraz 

miasta Zamość.  Celem tej pracy jest zapoznanie 

się z istniejącą infrastrukturą turystyczną jak 

również zaproponowanie nowego obiektu, który 

potencjalnie mógłby zwiększyć ruch turystyczny 

na tym obszarze. Zwrócono uwagę na ilość 

atrakcji turystycznych  w samym mieście, dzięki 

którym staje się ono ciekawe turystycznie. 

Zwrócono także uwagę na zdecydowanie 

mniejsze zaangażowanie miasta w organizowanie 

imprez kulturalnych. 

SŁOWA – KLUCZE: miasto Zamość, gmina 

Zamość, turystyka, zagospodarowanie 

turystyczne,  infrastruktura turystyczna, atrakcja 

turystyczna, produkt turystyczny. 

 

 

 

 

 

 

 

1. WPROWADZNIE 

  

 Głównym założeniem pisanej pracy jest 

rozeznanie się na terenie gminy jak i miasta 

Zamość co znajduje się aktualnie w bazie 

turystycznej, dzięki której obszar ten zdobywa 

turystów. Zawiera aktualny stan atrakcyjności 

nie tylko pod względem walorów 

przyrodniczych, ale również walorów 

kulturowych. Ponad to poprzez 

przeprowadzony rekonesans stworzenie 

możliwości znalezienia czegoś czego nie ma 

jeszcze na terenie badanej gminy, a co możliwe, 

że spotęgowałoby intensywność ruchu 

turystycznego i może poprawiłoby statystki 

dotyczące odwiedzin tego terenu. 

Przede wszystkim należy zacząć od 

przedstawienia obszarów objętych 

obserwacjami.  
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Gmina  Zamość znajdująca się na terenie 

województwa lubelskiego jest jedną z 

największych gmin wiejskich pod względem 

powierzchni mierzącej 197 km2 oraz liczby 

ludności, ponieważ teren ten zamieszkuje 22 

400 osób. W skład gminy wchodzi 35 sołectw i 

jest to obszar ciekawy przyrodniczo choćby z 

tego względu, że południowa część obejmuje 

Roztoczę oraz Roztoczański Park Narodowy. 

Przez gminę Zamość przebiegają ważne szlaki 

komunikacyjne m.in. droga krajowa nr 17 

Warszawa – Lwów oraz droga krajowa nr 74 do 

Łucka. Gmina Zamość znajduje się w 

bezpośrednim sąsiedztwie perły renesansu, 

czyli miasta Zamość.  

 

2. METODYKA  

Metodą jaką posługiwano się przy sporządzeniu 

tej pracy była obserwacja. Obserwacją 

nazywamy proces uważnego i celowego 

postrzegania, który stanowi część metod 

badania naukowego, a także gromadzeniem i 

interpretowaniem zgłębionych danych. W 

obserwacji można wyróżnić trzy podstawowe 

etapy, które nie są od siebie zależne: 

postrzeganie, gromadzenie, interpretowanie [2] 

Z reguły uważa się, że obserwacja powinna 

obejmować najpierw postrzeganie, następnie 

gromadzenie i utrwalania danych, a dopiero na 

końcu interpretację [1]. Poprzez analizę 

różnego rodzaju informatorów, stron 

internetowych, artykułów naukowych oraz 

wielu podobnych materiałów udało się określić  

co znajduje się na terenie gminy oraz miasta 

Zamość i w jaki sposób jest wykorzystywany. 

Wiele z wyczytanych, jak również zwiedzonych 

miejsc jest ciekawa pod względem 

turystycznym. Gmina oraz miasto słyną z 

różnych aktywności i wydarzeń przede 

wszystkim sportowych. Wydarzenia kulturalne 

na badanym terenie są powtarzalne, a nowe  

sporadycznie realizowane co powoduję, że 

jedynie mała grupa odbiorców w nich 

uczestniczy. 

 

3. WYNIKI 

 

3.1. I. Co znajduje się w mieście  

oraz gminie Zamość. 

 Zamość jest bogaty pod względem 

turystycznym. Na terenie miasta najbardziej 

odwiedzaną bazę turystyczną tworzy przede 

wszystkim Stare Miasto. Okazały Rynek Wielki  

z 52- metrową wieżą ratusza, który mieści się 

nie w centrum starówki, a po zachodniej stronie 

z tego względu, by nie przysłaniał on widoku na 

pałac Zamoyskich. Dookoła ratusza usytuowane 

są kamienice z podcieniami, a najpiękniejszą z 

nich jest kamienica ormiańska. Z Rynku 

Wielkiego można bez problemu przemieścić się 

na rynek Solny oraz Wodny na których 

obszarze również znajdują się liczne atrakcje 

turystyczne. Prócz starówki i barwnych 

kamienic na terenie miasta zaliczyć do atrakcji 

turystycznych można  podziemne trasy 

turystyczne, ogród zoologiczny, park miejski, 

ośrodek sportu i rekreacji, krytą pływalnie, 

zalew miejski, lodowisko na rynku wielkim ( w 



19 | Komincz A., Dyrkacz D. | Miasto Zamość (Polska), zagospodarowanie turystyczne. 

Geo-Science Education Journal 2020; 1a (10a): 17-27 

sezonie zimowym), korty tenisowe, hale 

tenisową, czy też kręgielnie, kluby bilardowe, 

tor kartingowy, paintball, park linowy, siłownie, 

skateparki itp. Do instytucji kultury na terenie 

miasta należy: Centrum Kultury Filmowej 

„Stylowy”, Orkiestra Symfoniczna im. Karola 

Namysłowskiego, muzea (muzeum Zamojskie, 

Fortyfikacji i Broni ARSENAŁ, 

Martyrologiczne Rotunda, Sakralne, Punkt 

widokowy- dzwonnica przy katedrze, Centrum 

„Synagoga”, Muzeum Diecezjalne, Izba 

Techniki Drogowej  i Mostowej Okręgu 

Lubelskiego, Kojec w Parku Miejskim oraz 

Lapidarium), BWA – Galeria Zamojska, 

Zamojski Dom Kultury oraz Książnica 

Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego 

[6].  Wychodząc poza teren miasta, a 

wkraczając na odległe od miejskiego tłoku 

zakątki  gminy Zamość możemy cieszyć się 

obiektami sportowymi takimi jak:  stadiony i 

boiska, hale sportowe przy obiektach szkół, 

zespół boisk sportowych „Moje boisko Orlik 

2012” w Żdanowie,  obiekty rekreacyjne, 

dostępne nieodpłatnie m.in. Ścieżka Rowerowa 

Gminy Zamość o długości 40 km, Ułański 

Szlak Konny o długości 34 km , trasy piesze po 

lasach Roztocza wraz z mapami lasów, 

przydatne do trenowania biegów na orientację 

oraz Obiekty i urządzenia rekreacyjno – 

sportowe dostępne za odpłatnością m.in. 

lotnisko w Mokrem – Aeroklub Ziemi 

Zamojskiej – szkolenia spadochronowe, 

szybowcowe, loty turystyczno – widokowe, 

Stadnina Koni Małopolskich „Tarka” w Wólce 

Wieprzeckiej – jazdy konne po Roztoczu, 

rehabilitacyjne, kuligi, Stajnia „Rozalia” 

Gospodarstwo Agroturystyczne w Wólce 

Wieprzeckiej – jazdy konne po Roztoczu, 

rehabilitacyjne, kuligi, stawy rybackie w 

Łapiguzie i Lipsku (Topornicy) – wędkarstwo. 

Etnograficzne pamiątki z terenu gminy i całego 

regionu można poznawać w Regionalnej Izbie 

Pamięci w Wysokiem. Na tym terenie 

występuje duża liczba kościołów, kapliczek 

itp.[7, 8] 

3.2. Możliwości zmian. 

 

Z  obserwacji wynika, że miasto jak i  gmina 

Zamość posiadają wiele licznych atrakcji 

turystycznych mieszczących się w praktycznie 

każdym zakątku. Można by stwierdzić, że jest 

ich dość sporo. Suma summarum, aby jeszcze 

bardziej zwiększyć potencjał turystyczny tego 

regionu można by było stworzyć miejsce 

kulturalne, które jedyną bliższą lokalizacje w 

stosunku do miasta oraz gminy Zamość posiada 

w Lublinie. Jak już wspomniano we 

wcześniejszym fragmencie  pracy, a dokładniej  

w podtytule nazwanym metodyką, obszar ten 

sławi się przede wszystkim  aktywnie 

spędzanym czasem itp.  Imprezy kulturalne 

znajdują się na drugim planie. Oczywiście tego 

rodzaje przedsięwzięcia mają miejsca na 

badanym terenie chociażby w Zamojskim 

Domu Kultury, czy w Książnicy Zamojskiej 

aczkolwiek czemu by nie zainwestować w 

kulturalną część turystyki i nie stworzyć takiego 

miejsca na terenie miasta Zamość jak teatr? 
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Na podstawie dokonanej analizy SWOT dla 

miasta Zamość wnioskować można, że 

stworzenie tego typu produktu turystycznego 

jakim jest teatr niesie za sobą więcej korzyści 

niż strat. Przedewszystkim miasto mogłoby 

nawiązać współpracę z wieloma instytucjami i 

wzajemnie się promować. Ponadto wielu 

zwolenników sztuki miałoby możliwość 

odnalezienia się w społeczeństwie poprzez 

czynny udział w życiu teatru pracując w nim, 

jak również w sposób bierny będąc widzem 

spektaklów. Kultura w ten sposób mogłaby stać 

się bardziej powszechna w tym regionie. 

Najmniej korzystnym czynnikiem jaki mógłby 

negatywnie wpłynąć na tą instytucje jest brak 

zainteresowania mieszkańców oraz turystów. 

Mogłoby to doprowadzić do braku pokrycia 

finansowego dalszego rozwoju tego miejsca. 

 

4. DYSKUSJA  

 

Pomysł stworzenia miejsca kulturalnego 

takiego jak teatr jest przede wszystkim 

urozmaiceniem dotychczas już bogatej 

infrastruktury turystycznej na terenie miasta jak 

i gminy. Społeczne organizacje teatralne 

teoretycznie nie posiadają stałego miejsca, 

który faktycznie byłby praktycznym jak i z 

prawdziwego zdarzenia centrum do tego typu 

sztuki. Instytucja ta na terenie gminy byłaby 

nowym sposobem spędzania wolnego czasu dla 

Tab. 1. Analiza SWOT dla miasta Zamość. 

Mocne strony Słabe strony 
Urozmaicenie regionu w nowy produkt 

turystyczny 

Brak osób mających doświadczenie w tego 

typu instytucjach kulturalnych 

Stworzenie możliwości współpracy z 

różnymi grupami teatralnymi 

Więsze zainteresowanie imprezami 

sportowymi skutkujące przyćmieniem 

imprez kulturalnych 

Miejsce szerzenia kultury w społeczeństwie  

Dobra lokalizacja – najbliższy teatr mieści 

się w Lublinie 

 

Stworzenie nowego miejsca pracy dla 

miejscowej ludności jak i dla przyjezdnej 

 

Szanse Zagrożenia 
Pozyskanie stałych widzów którzy szukają 

nowych doznań i wrażeń 

Brak zgody przez Narodowy Instytut 

Dziedzictwa 

Znalezienie szerokiego grona odbiorców ze 

względu na różnorodność spektakli jak i 

aktorów 

Ubogi fundusz miasta lub brak dotacji na 

budowę  

Mała konkurencja w pobliżu Zbyt duże koszty utrzymania obiektu 

Wzbudzenie w społeczeństwie potrzeby 

wzbogacenia się kulturalnie poprzez sztukę 

teatralną 

Mała ilość osób chętnych skutkująca 

brakiem opłacalności inwestycji 

Współpraca z innymi placówkami i 

instytucjami – wzajemna promocja 
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osób dorosłych chcących odbiec od 

dotychczasowej rozrywki jaką na terenie tego 

obszaru przede wszystkim jest kino. Dla osób 

młodszych wiekiem stworzenie takiej placówki 

dałoby możliwość poznania nowych 

horyzontów, a może i nawet u niektórych 

obudziłoby to nieodkrytą do tej pory pasje do 

sztuki teatralnej. W samym mieście Zamość 

odbywa się festiwali pod nazwą „Zamojskie 

Lato Teatralne”. Impreza ta ma charakter 

masowy i odbywa się na otwartej przestrzeni 

jaką jest Rynek Wielki w Zamościu. Czy nie 

byłoby bezpieczniej organizować tego festiwalu 

w miejscu zamkniętym, gdzie zapewnienie 

bezpieczeństwa turystom jak i mieszkańcom, 

byłoby po prostu łatwiejsze i wszystko byłoby 

organizowane pod większą kontrolną?.  

 

 

5. WNIOSKI 

 Teren miasta i gminy Zamość jest wysoko 

rozwinięty pod względem turystycznym. Mimo 

statusu gminy jako gminy wiejskiej w stosunku 

do powierzchni obszaru można śmiało 

stwierdzić, że każdy km2 jest w miarę 

możliwości jak najlepiej zagospodarowany pod 

względem turystycznym. Tak samo miasto ma 

na swoim koncie wiele ciekawych atrakcji 

turystycznych. Badany obszar głównie posiada 

charakter turystyczny na czym przede 

wszystkim się skupia i można to zaobserwować 

przez samo odwiedzenie tego terenu.  

Pomimo wielu atrakcji turystycznych, 

stworzenie teatru, jedynego na terenie 

Zamojszczyzny, spowodowało by napływ 

jeszcze większej liczby turystów, zarówno z 

okolicznych miejscowości a nawet z dalszych 

zakątków naszego kraju.  

Dzięki temu gmina i miasto Zamość uzyskałoby 

większy rozgłos, co mogłoby wpłynąć 

pozytywnie na współpracę w zakresie kultury z 

krajami zagranicznymi, a nawet z konkretnymi 

teatrami wystawiającymi swoje sztuki na skalę 

międzynarodową. 
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Fig.1. Rynek Wielki z ratuszem i kamieniczkami ormiańskimi 

 
Fig.2. Pałac Zamoyskich 
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Fig.3. Rynek Solny 

 
Fig.4. Rynek Wodny i budynek Państwowej Szkoły Muzycznej 

 



23 | Komincz A., Dyrkacz D. | Miasto Zamość (Polska), zagospodarowanie turystyczne. 

Geo-Science Education Journal 2020; 1a (10a): 17-27 

 
Fig.5. Muzeum Fortyfikacji i Broni ARSENAŁ 

 

 
Fig.6. Katedra Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła 
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Fig.7. Centrum „Synagoga” 

 

 

 
Fig.8. Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego 
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Fig.9. Zamojski Dom Kultury 

 

 
Fig.10. Centrum Kultury Filmowej. Kino Stylowy. 

 



26 | Komincz A., Dyrkacz D. | Miasto Zamość (Polska), zagospodarowanie turystyczne. 

Geo-Science Education Journal 2020; 1a (10a): 17-27 

 
Fig. 11. Stawy rybackie w Topornicy 
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Charakterystyka gminy Chełm i jej 
zagospodarowanie turystyczne.  

 
Characteristic of the Chełm Dostrict (Poland) and 

their touristic development  
 

Matushiv Olha 

  
Wydział Nauk o Ziemii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie –Skłodowskiej, Al. Kraśnickie 
2d, 20-718 Lublin. 
 

 

ABSTRACT:  This article concerns the 

characterstic of countryside community Chelm, 

assessment of current situation and discution 

about development possibilities. The purpose of 

this work is to discuss  geographical location, 

natural, cultural advantages and infrastucrure of 

the region. Attention has been paid to the 

communication community Chelm with other 

near towns and cities and level of infrastructure. 

Attention was also paid to agrotuorism in the 

region and possibilities to make it more attractive 

for tourism.  

 

STRESZCZENIE:  Niniejszy artykuł dotyczy 

charakterystyki gminy wiejskiej Chełm, oceny 

terazniejszej sytuacji oraz omuwienie możliwości 

rozwiju. Cel tej pracy jest omówienie położenia 

geograficznego, walorów przyrodniczych, 

kulturowych oaz infrastruktury gminy Chełm. 

Zwrócono uwagę na połączenia komunkacyjne 

gminy Chełm z bliskimi miastami, poziom 

infrastruktury oraz działania w sferze kultury. 

Zwrócono także uwagę na  agroturystykę w danym 

regionie oraz możliwości, żeby on został bardziej 

atrakcyjny pod względem turystycznym.  

 KEYWORDS: Chelm, Lublin voivodeship, 

countryside community Chelm (gmina wiejska 

Chełm) – characteristic of the region, current 

situation, possibilities of development.    

SŁOWA–KLUCZE: Chełm, Lubelskie 

województwo, gmina wiejska Chełm – 

charakterystyka regionu, terazniejsza sytuacja, 

możliwości rozwoju.    

 

1. WPROWADZNIE 

 

 Chełm – gmina wiejska na wschodzie 

województwa Lubelskiego. Siedziba władz 

gminy znajduję się na wsi Pokrówka (nie Chełm, 

więc nie jest to gmina obwarzankowa). To 

znaczy, że do wiejskiej gminy Chełm nie 

wchodzi same miasto Chełm, które jest 

powiatem, lecz wyłącznie wsi, które tworzą 

gminę. Liczba ludności gminny wynosi 14 470 
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osób, gęstość zaludnienia – 65,2 os/km2. 

Powierzchnia gminny wynosi 221,82 km², w 

tym 67% powierzchni stanowiją użytki rolne i 

20% - użytki leśne.  Na obszarze gminy 

znajdują się następujące rezerwaty przyrody: 

rezerwat przyrody Stawska Góra – chroni 

zbiorowiska roślinności stepowej z rzadkimi 

gatunkami roślin, m.in. Dziewięćsił 

popłocholistny; częściowo rezerwat przyrody 

Brzeźno – chroni torfowisko węglanowe z 

rzadkimi gatunkami roślin; częściowo rezerwat 

przyrody Bagno Serebryskie – chroni torfowisko 

węglanowe, będące ostoją bardzo rzadkich 

gatunków ptaków i roślin; rezerwat przyrody 

Torfowisko Sobowice – chroni źródliskowe 

torfowiska kopułowe z charakterystyczną 

sekwencją osadów torfowo–węglanowych oraz 

mozaikę zbiorowisk roślinności torfowiskowej i 

ciepłolubnej z licznymi chronionymi i rzadkimi 

gatunkami fauny i flory. Od 1986 roku działa 

Ośrodek Kultury Gminy Chełm w Żółtańcach, z 

filiami w Janowie, Pokrówce, Rożdżałowie oraz 

Srebrzyszczach, które rozpoczęły swoją 

działalność w 2002 roku. Na terenie gminy 

działają następujące Kościoły i związki 

wyznaniowe: Kościół Chrześcijan Baptystów, 

Kościół Rzymskokatolicki oraz Świadkowie 

Jehowy (zbory: Chełm-Południe, Chełm-

Słoneczne; Sala Królestwa w Kolonii 

Pokrówka). Sąsiednimi gminami gminy Chełm 

są Chełm, Dorohusk, Kamień, Leśniowice, 

Rejowiec, Ruda-Huta, Sawin, Siedliszcze, 

Siennica Różana, Wierzbica..  

 

2. METODYKA  

Dla otrzymania odpowiednich materiałów 

pojechałam do miasta Chełm, a stąd 

odwiedziłam 3 wsie w gminnie Chełm. Robiłam 

własne zapisy spostrzegawcze. Ze sobą wziełam 

kamerę. Dlatego w ciągu wyprawy robiłam 

zdięcia terytorium oraz nagrywałam wideo.  

Po wyjeżdzie zrobiłam porównanie gminy 

Chełm z innymi gminami województwa 

Lublelskiego oraz innych województw Polski. 

Dla porównania również wykorzystywałam 

żródła Internetowe i artykuły, które znalazłam w 

bibliotece. 

 

3. WYNIKI 

 

3.1. Charakterystyka gminy Chełm. 

 Charakteryzując kulturę na terytorium 

gminny, możemy powiedzieć, że w gminnie 

wiejskiej Chełm co miesiąc odbyłają się 1-2 

koncerty lub inne wydarzenia kulturalne. 

Odnośnie prasy o gminie, to jest wydany 

przewodnik gminy Chełm oraz przez niedługi 

czas byli wydawane co 2-3 miesiące biuletyny 

informacyjne pt. Głos gminny Chełm. Na 

terytorium gminy działają insturytucję 

kulturalne, do nich możemy zapisać  Wiejski 

Dom Kultury w Żółtańcach, Centrum Bibliotek i 

Kultury Gminy Chełm. Również działa  Zespół 

Tańca i Pieśni Gminy „Uherzacy”. Jeżeli mówić 

o klubach sportowych, to  działają Klub 

Sportowy gminny KŁOS oraz Klub piłkarski 

GKS ORZEŁ Srzebrzyce. Na terenie Gminy 

Chełm funkcjonuje sześć Szkół Podstawowych 
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w miejscowościach: Staw, Słupin Duży, Stołpie, 

Uher, Żółtańce i Okszów.  

 Istnieją trzy stacje wodociągowe w 

miejscowościach Okszów, Pokrówka i  

Nowosiółki Kolonia. Na terenie gminy 

realizowane są zadania związane ze zbiórką i 

wywozem odpadów nagromadzonych 

selektywnie.  

 Przez teren gminy przebiega droga 

krajowa Nr 12 relacji Lublin – Chełm – 

Dorohusk., która jest drogą ekspresową relacji 

Kurów – Lublin – Piaski - Chełm – Dorohusk, 

zaliczana do sieci dróg międzynarodowych jako 

E -373. Drogi główne to G – 844 – droga 

wojewódzka relacji Chełm – Hrubieszów. Drogi 

zbiorcze – Z – 814 – droga wojewódzka relacji 

Chełm – Wierzbica – Cyców. Z – 843 – droga 

wojewódzka relacji Chełm – Wierzchowiny –   

Zamość.  

 Połączenie komunikacją  z miastem Chełm 

jest dobre, czego nie możemy powiedzieć o 

wsiach gminy Chełm. 4 razy na dobę jeżdzi 

pociąg Intercity Warszawa Zachodnia – Chełm, 

oraz 9 razy na dobę pociąg regionalny Lublin 

Główny – Chełm. Pociągi nie jeżdzą do samych 

wsi, ale najbliższymi przystankami PKP do nich 

są Chełm oraz Chełm miasto.Również często 

jeżdzą autoby z Lublina, Zamościa oraz 

Hrubieszowa do miasta Chełm, natomiast nie 

jeżdzą oni do wsi gminy Chełm. Są połączenia 

PKS wsi gminy Chełm z miastem Chełm. Dla 

rozwoju turystyki na danym obszarze to ma duże 

znaczenie. Turysci z dalszych miast i wsi, mogą 

dojechać do wsi gminy Chełm, robiąc przesiadkę 

w miascie Chełm.  

 

 

 

Tab. 1. Analiza SWOT dla gminy wiejskiej Chełm  

Mocne strony Słabe strony 
gmina Chełm konsekwentnie realizuje swoje 

strategiczne założenia i cele dotyczące 

rozwoju gospodarczego 

Słabe połączenia komunikacji  

atrakcyjne położenie, blizke do miasta 

powiatowego Chełm 

braki infrastruktury towarzyszącej np.: wiat 

przystankowych, stojaków na rowery, miejsc 

przeznaczonych na rozpalenie ognisk bogata fauna i flora, częśćiowe położene na 

terytorium rezerwatów przyrody 

 

możliwość uprawiania turystykę wiejśką, 

agroturystykę oraz turystykę leśną 

jakość infrastruktury dla uprawiania 

turystyki jest niewystarczająca i wymaga 

poprawienia 

liczne szlaki piesze, rowerowe, ścieżki 

edukacyjne 

niska jakość wyposażenia i 

zagospodarowania  obiektów noclegowych, 

w większości nie odpowiadają aktualnie 

obowiązującym standardom 
 

Szanse Zagrożenia 

Z komentarzem [M1]: Trzeba zrobić analizę SWOT oraz opisać 
te wynki w tekście. 
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rozwój infrastruktury poprawiającej 

atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną 

gminy 

spadek liczby turystów na skutek niskiej 

jakości obiektów i szlaków 

rozwój zintegrowanego produktu 

turystycznego gminę Chełm o zasięgu 

ponadregionalnym, 

Mała lliczba turystów przez brak dobrego 

połączenia komunikacji 

skutecznaa kampanię promocyjna 

przyciągająca do gminy więcej inwestorów i 

turystów. 

 

3.2. Propozycje rozwoju gminy. 

 Gmina Chełm nie jest wyposażona w 

zbiorczą sieć kanalizacyjną. Istnieją natomiast 

lokalne sieci w miejscach zbiorowego 

zamieszkania - ich całkowita długość wynosi 24 

km i zasięgiem swym obejmuje jedynie 10,3% 

ogółu gospodarstw domowych. W pozostałych 

funkcjonuje 3000 indywidualnych 

bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe 

(szamb). Rozwiązanie tego problemu pomogło 

by podwyższyć komfort życia mieszkańców.  

Dla podwyższenia atrakcyjności gminy Chełm 

pod wzgłędem turystycznym, warto ulepszyć 

połączenie ze wsiami oraz rezerwatami 

przyrody, żeby oni byli łatwo dostępni dla 

turystów z województwa oraz dalszych miast.  

Ważnym krokiem była by kampania promocyjna 

gminy Chełm jako gminy atrakcyjnej dla 

uprawiania agroturystyki oraz turystyki leśnej.  

Dla podwyższenia atrakcyjności gminy Chełm 

jako obszaru turystycznego warto ogólnie 

ulepszyć infrastrukturę, budować oraz 

remontować bazę turystyczną, żeby ona była na 

dobrym poziomie.  

 

4. DYSKUSJA I WNIOSKI. 

Gmina wiejska Chełm nie jest gminną 

wysokorozwiniętą. Poprzez to, dużym plusem 

jest jej dobre położenie – dookoła miasta Chełm.  

Gmina Chełm jest bogatą kulturowo. Jeżeli 

poprawić infrastrukturę, rozwój gminny będzie 

na wyższym stopniu, mieszkańcy będą mieć o 

wiele bardziej komfortowe życie. 
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