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Wstęp
Opracowanie Koncepcji przebiegu szlaków wodnych i rowerowych na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Doliną
Wieprza i Leśnym Szlakiem” służy budowie produktu turystycznego wykorzystującego potencjał obszaru 7 gmin
wchodzących w skład LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” Już u podstawy powołania LGD idea partnerstwa
skupiała się wokół połączenia obszaru szlakiem turystycznym, możliwym do przebycia w ciągu jednego dnia rowerem, a
także wykorzystania walorów rzeki Wieprz, przepływającej przez teren sześciu z siedmiu gmin.
Opracowana koncepcja zakłada, iż mimo istnienia fragmentarycznych (nie obejmujących terenu wszystkich gmin)
szlaków turystycznych na terenach każdej z gmin potrzebna jest realizacja infrastruktury posiadającej wspólne elementy
i wspólną wizualizację.
Koncepcja opracowana jest w oparciu o opis spójnego obszaru, budowania produktów turystycznych opartych głównie o
dziedzictwo przyrody, kultury, bogatą historię, ciekawych ludzi. Zgodnie uznano, że jednym ze sposobów
zagospodarowania tego potencjału jest tworzenie i rozwój szlaków rowerowych i wodnych a poprzez to promocja
aktywnej turystyki rowerowej i kajakowej. Dokument zawiera syntetyczny opis potencjału, koncepcję tworzenia szlaków
rowerowych, ich przebieg, sposób znakowania, wykaz atrakcji turystycznych, szacunkowy kosztorys operacji, aż po
opracowanie tekstów na tablicach informacyjnych i jednolitą ich wizualizację.
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1. Analiza obszaru objętego opracowaniem pod kątem możliwości wykorzystania
zasobów własnych w kontekście rozwoju turystycznego
1.1. Waloryzacja zasobów środowiskowych w kontekście rozwoju turystyki
1.1.1. Położenie i dostępność komunikacyjna
Obszar LSR położony jest w południowo - wschodniej Polsce, na granicy trzech krain geograficznych:
Mazowsza, Wyżyny Lubelskiej, Polesia Lubelskiego. Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 759,02 km².
Opisywany teren posiada dobrą dostępność komunikacyjną, tworzoną przez drogi różnej rangi. Komunikację w
układzie międzyregionalnym zapewniają dwie drogi krajowe: droga nr 19 przebiegająca przez gminy: Lubartów, miasto
Lubartów, Firlej i Kock oraz droga nr 48 na trasie Kock – Przytoczno – gminy Kock i Jeziorzany. Należy tutaj podkreślić
wzrastające znaczenie drogi nr 19, która aktualnie poddawana jest intensywnym remontom (między innymi odcinek
Łuków – Lublin, który przebiega bezpośrednio przez obszar LGD). W przyszłości będzie ona centralnym szlakiem
drożnym wschodniej Polski, łączącym północną i południową Europę. Natomiast powiązania regionalne tworzone są
przez drogi wojewódzkie, które zlokalizowane są na terenie następujących gmin: Kamionka (droga nr 809), Kock (droga
nr 808), Lubartów (drogi nr 828 i 829) i Niedźwiada (drogi nr 813, 815 i 821). Sieć tą uzupełniają drogi lokalne
(powiatowe i gminne), których rozplanowanie umożliwia bezpośredni dostęp do najważniejszych atrakcji turystycznych.
Istotnym mankamentem dróg jest ich zły stan techniczny, co obniża atrakcyjność turystyczną całego obszaru LGD.
Zadania związane z poprawą tego stanu rzeczy realizowane są przez poszczególne JST na bieżąco.
Ryc. 1.1. Położenie obszaru LGD w województwie
Biała Podlaska
Warszawa

Chełm

Rzeszów
Źródło: opracowanie własne.
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Odległości obszaru LGD od najważniejszych centrów rozwoju społeczno – gospodarczego przedstawia się następująco:
Warszawa: 152 km;
Biała Podlaska: 80 km;
Chełm: 76 km;
Terespol (przejście graniczne): 106 km;
Zamość: 102 km;
Rzeszów: 180 km.
1.1.2. Wody powierzchniowe
W analizie jakości wód powierzchniowych sieci rzecznej skoncentrowano się na trzech rzekach: Wieprzu, Tyśmienicy i
Mininie, których wykorzystanie gospodarcze może być powiązane z rozwojem turystyki.
Należy ocenić, iż stan ekologiczny głównych rzek na terenie LGD jest przeciętny – rzeki o potencjale turystycznym
(Wieprz. Tyśmienica i Minina) zaliczone zostały do III klasy, określanej jako wody zadowalającej jakości. Jednakże w
skali województwa jest to wynik dobry, gdyż rzeki o takich parametrach stanowią zaledwie 17,6% zasobów województwa
(przeważają wody jakości niezadowalającej IV klasy – 65,2%).
Zbiorniki wodne na terenie LGD reprezentowane są przez jeziora i stawy hodowlane. Natomiast w niniejszym
opracowaniu skoncentrowano się na dwóch jeziorach: Firlej i Kunów (gm. Firlej), które są największymi zbiornikami
wodnymi na opisywanym obszarze oraz są wykorzystywane turystycznie.
Ryc. 1.2. Ocena stanu, potencjału ekologicznego wybranych rzek Lubelszczyzny.

Źródło: Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2008 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Lublin 2009.
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1.3. Ocena stanu/ potencjału ekologicznego wybranych jezior Lubelszczyzny

Źródło: Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2008 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Lublin 2009.

1.1.3. Zasoby leśne
Na terenie LGD powierzchnia gruntów leśnych wynosi 18 337 ha. Struktura ich własności przedstawia się następująco:
Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa pod zarządem PGL Lasy Państwowe: 8 886 ha;
Lasy stanowiące własność prywatną: 9 451 ha.
Lasy położone są w zasadzie w IV Krainie Mazowiecko-Podlaskiej, dzielnicy 5 Niziny Podlaskiej i Wysoczyzny
Siedleckiej. Rzeźba terenu jest mało urozmaicona, cechuje ją równinność. Obszary leśne, oprócz dwóch większych
kompleksów (Kozłowiecki – ok. 5 500 ha i Budy – Lipniak ok. 2 500 ha), nie przekraczają powierzchni kilkuset hektarów i
praktycznie w ok. 40% stanowią rozdrobnione powierzchnie leśne.
Przeważającym typem siedliskowym w lasach państwowych jest LMśw – 58%, a następnie BMśw, stanowiący – 16%
powierzchni. Udział gatunkowy drzew występujących w drzewostanach przedstawia się następująco:
sosna sp. – 77,7%;
dąb sp. – 12,2%;
brzoza sp. – 5,3%;
olcha sp. – 3,3%;
inne – 0,5%.
Struktura wiekowa wykazuje przewagę drzewostanów w przedziale od III do V klasy wieku (tj. 41-100 lat).
Zajmują one 71% powierzchni (przy czym najwięcej w wieku 70 lat); pozostałe odpowiednio I – II klasa wieku (1 – 40 lat)
– 22%; powyżej V kl.w. (> 100 lat) – 7%. Przeciętny wiek drzewostanów jest stosunkowo wysoki i wynosi 62 lata.
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Zasobność drzewostanów w przeliczeniu ilości surowca drzewnego w m 3 na 1 ha jest wyższa od przeciętnej w Polsce i
wynosi 224 m3/ha.
Sytuacja w lasach własności prywatnej przedstawia się odmiennie i mniej korzystnie. Związane jest to ze
słabszymi warunkami siedliskowymi tych lasów i prowadzoną przez szereg lat nieprawidłową gospodarka leśną.
Przeważającym typem siedliskowym jest Bśw i BMśw, które stanowią około 85% powierzchni lasów. Skład gatunkowy
drzewostanów jest uboższy i na większości obszaru ma charakter monokultur sosnowych z domieszką brzozy i dębu
(udział procentowy gatunków Sosna – 90%; Brzoza, Dąb i Olsza, pozostałe – 10%). Przeciętny wiek tych lasów wynosi
ok. 35 lat, a przeciętna zasobność na 1 ha nie jest wyższa od ogólnopolskiej i waha się w granicach 120 m3/ha.
1.1.4. Obszary chronione
Rezerwat „Kozie Góry”
Rezerwat przyrody „ Kozie Góry” o powierzchni 41,04 ha utworzony został w 1958 roku Zarządzeniem Ministra
Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 lipca 1958 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (MP nr 65, poz.
384). Celem jego ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych i naukowych fragmentu lasu dębowego o
charakterze naturalnym z dębem bezszypułkowym – typowym dla siedliska piaszczystego na Wysoczyźnie
Lubartowskiej.
W rezerwacie stwierdzono 14 gatunków drzew, 6 gatunków krzewów, 91 gatunków roślin kwiatowych i paprotników oraz
12 gatunków mszaków. Są to gatunki głównie pospolite charakterystyczne dla lasów i borów mieszanych. Fauna
rezerwatu jest typowa dla wnętrza dużych kompleksów leśnych o dużym zróżnicowaniu poziomym i pionowym1.
Kozłowiecki Park Krajobrazowy
Utworzony w: 1990 roku.
Powierzchnia parku: 4018,5 ha.
Powierzchnia otuliny: 9 000 ha.
Lesistość: 90,5 %.
Liczba istniejących rezerwatów: 1.
Liczba projektowanych rezerwatów: 1.
Liczba pomników przyrody: 2.
Region geograficzny: Wyżyna Lubelska.
Cechy szczególne: Różnorodne ekosystemy leśne i łąkowe.

1

http://www.lublin.lasy.gov.pl/web/lubartow/ochronaprzyrody.
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Ryc. 1.4. Lokalizacja Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego w województwie lubelskim.

Źródło: Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2008 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Lublin 2009.

Kozłowiecki Park Krajobrazowy utworzono w 1990 roku uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej jako jedno z ogniw
Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych województwa lubelskiego. Swoim zasięgiem obejmuje znaczną część
Lasów Kozłowieckich (ponad 90 % powierzchni parku) wchodzących w skład Nadleśnictwa Lubartów. Ideą utworzenia
parku była konieczność ochrony największego w pobliżu Lublina kompleksu leśnego, posiadającego szereg elementów
przyrodniczych zbliżonych do krajobrazu naturalnego. Zwartemu kompleksowi leśnemu towarzyszą śródleśne łąki,
stawy, bagienka oraz niewielkie osady leśne i rolnicze.
Park położony jest na Równinie Lubartowskiej w odległości kilku kilometrów od północnej krawędzi Wyżyny Lubelskiej.
Obejmuje on największy w pobliżu Lublina (ok. 20 km) kompleks leśny oraz towarzyszące mu śródleśne łąki, bagna i
stawy, a także enklawy rolniczo - osadnicze.
Mimo, że teren parku jest na ogół płaski, występuje tu duża różnorodność form rzeźby. Dominują piaszczyste
równiny z wydmami w postaci ciągów do 1,5 km długości. Napotkać tu można także równiny denudacyjne, wzgórza
morenowe, suche doliny, wilgotne zagłębienia deflacyjne, koryta rzeczne, terasy zalewowe oraz kilka innych form
geomorfologicznych.
Klimat tego obszaru jest kształtowany w 90% przez masy powietrza polarno-morskiego i polarnokontynentalnego. Duży kompleks leśny wpływa na zmniejszenie skali przemarzania gruntu, przedłużenie okresu
roztopów i łagodzenie ich intensywności, a także hamowanie spływu powierzchniowego. Jest to także położony między
Lublinem i Lubartowem ważny obszar efektywnej eliminacji zanieczyszczeń powietrza i produkcji tlenu.
Sieć wodną parku i otuliny tworzą 4 niewielkie cieki: Minina, Krzywa Rzeka, ciek od Nasutowa oraz Parysówka.
Cieki te zasilają 3 kompleksy stawów: największy i najcenniejszy przyrodniczo w Samoklęskach, pośredni - śródleśny także wartościowy przyrodniczo - w Starym Tartaku oraz najmniejszy, w Nowym Stawie, przeznaczony do częściowego
zagospodarowania turystycznego.
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W pokrywie glebowej parku i otuliny przeważają gleby brunatne wyługowane i bielicowe. W dolinach rzek,
wąskimi na ogół pasami występują gleby bagienne torfowe, pobagienne, murszowe murszowe i glejowe.
W szacie roślinnej parku zdecydowanie dominują lasy (90,5% powierzchni). Duże połacie lasu wykazuje skład
gatunkowy zbliżony do naturalnego. Ponadto część z nich to drzewostany stare, przeważnie sosnowe z domieszką dębu
szypułkowego, brzozy brodawkowatej i osiki, rzadziej lipy, grabu i świerka. W niektórych partiach lasu duży udział ma
stosunkowo rzadki gatunek - dąb bezszypułkowy, rosnący tu blisko wschodniej granicy naturalnego zasięgu. Jego
największe zgrupowanie objęto ochroną rezerwatową (rezerwat Kozie Góry). W runie Lasów Kozłowieckich, na
polanach, śródleśnych torfowiskach i wilgotnych łąkach występuje wiele rzadkich gatunków roślin. Wśród nich na
szczególną uwagę zasługują: paproć - nasięźrzał pospolity, bardzo rzadki skrzyp zimowy, widłak jałowcowaty,
modrzewnica zwyczajna, wawrzynek wilcze-łyko, bluszcz pospolity, lilia złotogłów, wielosił błękitny, tojad dzióbaty, listera
jajowata, turówka leśna i inne.
Fauna parku jest reprezentowana przez: bociana czarnego, pustułkę, dzięcioła czarnego, dzięcioła
białogrzbietego - bardzo rzadkiego w Polsce.
Osobliwością wśród ssaków są daniele (Dama dama). Poza tym dość licznie występuje jeszcze zwierzyna łowna:
jelenie, sarny, dziki. Na stawach w Samoklęskach gnieździ się m.in. krakwa, łabędź niemy, błotniak stawowy, rybitwa
zwyczajna2.
Obszary Chronionego Krajobrazu
Na obszarze działania LGD aktualnie funkcjonują trzy obszary chronionego krajobrazu. Należą do nich:
Obszar Chronionego Krajobrazu „Kozi Bór”;
Obszar Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza”;
Obszar Chronionego Krajobrazu „Annówka”.
Krótka charakterystyka wymienionych powyżej obszarów zamieszczona została w poniższym zestawieniu3.
Tabela 1.4. Obszary OCK na terenie działania LGD.
Nazwa OCK

Obszar Chronionego
Krajobrazu „Kozi Bór”

Obszar Chronionego
Krajobrazu „Pradolina
Wieprza”

2
3

Rok
utworzenia

1990

1990

Powierzchnia (km)

12 681

33 159

Opis
Obszar obejmujący las mieszany, częściowo
położony w bagnach, o zróżnicowanych
ekosystemach, chroniony ze względu na
możliwość zaspokajania potrzeb związanych
z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną
funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszar obejmuje dolny odcinek rzeki Wieprz
wraz z otaczającymi kompleksami leśnymi.
Dolina rzeki osiąga szerokość 6 km, a koryto
ok. 200 m, liczne zakola, piaszczyste
wysepki sprzyjające bogactwu fauny i flory.
Obszar niezwykle cenny z uwagi na
różnorodność biologiczną, pełnioną funkcję
korytarzy ekologicznych, a ze względu na
walory krajobrazowe
– zaspokajania potrzeb związanych
z turystyką i wypoczynkiem. Projektuje się
ustanowienie ostoi siedliskowej „Dolny

http://www.lublin.lasy.gov.pl/web/lubartow/ochronaprzyrody.
Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2008 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Lublin 2009.
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Położenie geograficzne i
administracyjne
Nizina Mazowiecka, Równina
Lubartowska.
Powiat puławski (gminy: Żyrzyn,
Kurów, Markuszów),
Powiat lubelski (gminy: Garbów),
Powiat lubartowski (gminy:
Kamionka, Abramów).
Nizina Mazowiecka
(mezoregiony: Dolina Środkowej
Wisły, pradolina Wieprza).
Powiat puławski (gminy: Puławy,
Żyrzyn, Baranów), powiat rycki
(gminy: Ryki, Ułęż, miasto
Dęblin), powiat lubartowski
(gminy:
Jeziorzany,
Firlej,
Michów, Kock).
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Obszar Chronionego
Krajobrazu „Annówka”

1990

2 069

Wieprz” w ramach Programu Natura 2000.
Obszar chroniony ze względu na
wyróżniający się krajobraz rozległego
kompleksu leśnego o dużym udziale
starodrzewu zróżnicowanego
fitosocjologicznie, wartościowy ze względu
na możliwość zaspokajania potrzeb
związanych z turystyką
i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją
korytarzy ekologicznych.

Źródło: Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2008 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Lublin 2009.

Obszary Natura 2000
Na opisywanym terenie funkcjonuje jeden Obszar specjalnej ochrony ptaków - Dolina Tyśmienicy PLB060004, o
powierzchni: 7 363,7 ha.
Ryc. 1.5. Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) na terenie LGD (na tle województwa).

Źródło: Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2008 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Lublin 2009.

Ponadto zlokalizowany jest tutaj również jeden obszar Specjalnej obszary ochrony siedlisk „Dolny Wieprz PLH060051 o
powierzchnia: 8 182,3 ha.
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Ryc. 1.6. Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) na obszarze LGD (na tle województwa).

Źródło: Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2008 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Lublin 2009.

1.2. Ocena przydatności zasobów kulturowych i dziedzictwa kulturowego oraz infrastruktury
turystycznej
Spis zabytków architektury i budownictwa w okresie powojennym realizowany był trzykrotnie, a zgromadzone dane
opublikowane zostały w 1964 roku, w latach 1971-73 oraz w roku 1995. Dla niniejszego opracowania istotny będzie
możliwie najaktualniejszy stan badań, w związku z tym skoncentrowano się na najnowszych badaniach.
1.2.1. Zabytki nieruchome
W związku z rozszerzeniem w latach 70-tych XX wieku polityki konserwatorskiej, polegającym na objęciu ochroną
również obiektów młodszych, tj. drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX wieku, a także w związku z niedostateczną
dotychczas wiedzą na temat liczebności i stanu budownictwa wiejskiego, możliwie dokładne i pełne rozpoznanie
zasobów zabytków nieruchomych stało się koniecznością. W połowie lat siedemdziesiątych postanowiono przystąpić do
pierwszego na tak szeroką skalę spisu. Prace terenowe w województwie lubelskim prowadzone były od roku 1978.
Zebrane informacje zostały zweryfikowane i zaktualizowane w latach 1990-1993. Należy jednak mieć świadomość, iż
część obiektów, szczególnie budownictwa ludowego, mogła przestać istnieć. Jednocześnie należy wyjaśnić, że obiekty z
ostatnich dziesięcioleci XIX oraz z XX wieku zostały zaprezentowane selektywnie, tj. ujęto w publikacji budynki
wyróżniające się poziomem artystyczno-architektonicznym lub charakterystyczne dla danego stylu czy kierunku, bądź
takie, których formy kontynuują tradycje regionalne.
Spis zabytków architektury i budownictwa województwa lubelskiego przeprowadzany był od roku 1978. Zebrane
informacje zweryfikowano i zaktualizowano w latach 1990 - 93. Uzyskany materiał został opublikowany przez Ośrodek
Dokumentacji Zabytków w Warszawie w 1995 roku pn. „Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. Województwo
lubelskie”, T.22.4 Analiza wspomnianego materiału wykazała, że na terenie całego powiatu lubartowskiego
zarejestrowanych jest ok. 1700 zabytków architektury i budownictwa. W zespole tym można wyróżnić kilka grup. Poniżej
przedstawiona jest ich charakterystyka.
4

Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. Województwo lubelskie, T.22, Warszawa 1995.
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Zespoły urbanistyczne
W kilku miejscowościach zachowały się założenia przestrzenne osiedli złożone z rozplanowania, zabudowy, układu
terenu i krajobrazu, związane z całością kompozycji urbanistycznej, które są charakterystyczne dla okresu, w którym
powstały. Do najstarszych należy zaliczyć zespół urbanistyczny Kamionki (XV - XVI wiek), Kocka (XV - XVIII wiek) i
Firleja (XVI wiek). Szczegółowe granice układów podlegających ochronie konserwatorskiej są określone w decyzjach o
wpisaniu dobra kultury do rejestru zabytków.
Zespoły i obiekty sakralne
Grupa ta reprezentowana jest przede wszystkim przez Zespoły Kościołów Parafialnych. O obliczu architektury sakralnej
zadecydował barok XVII, a zwłaszcza XVIII stulecia. Wcześniejsze budowle nie przetrwały do naszych czasów, były
one przeważnie drewniane. Jedynym wyjątkiem jest murowany późnogotycki kościół w Kamionce, wzniesiony w końcu
XV lub w pierwszej połowie wieku XVI, później przebudowany.
Do najstarszych zabytków należą kościoły parafialne w Lubartowie, Sernikach (1758 - 66). Nieco młodszy horyzont
czasowy reprezentuje kościół w Kocku (1779 - 1782). W wieku XIX zbudowano podobny obiekt w Firleju (1879 - 80) i
rozpoczęto prace w Brzeźnicy Bychawskiej (1805). Do najmłodszych kościołów należą obiekty w Brzeźnicy Książęcej
(1935 - 40), Ostrówku Kolonii (1921) i Starościnie (1929 - 38).
Na uwagę zasługują również dziewiętnastowieczne kaplice cmentarne w Kamionce, Kocku, Lubartowie, i Sernikach oraz
Zespół Klasztorny Kapucynów w Lubartowie (1741).
Zespoły pałacowe
Najstarszym przedstawicielem tej grupy zabytków jest pałac w Kocku, zbudowany w drugiej połowie XVI wieku. Był on
wielokrotnie przebudowywany, m.in. przez Szymona Bogumiła Zuga (ok. 1780) i Henryka Marconiego (1825). Prawie
wiek później wzniesiono pałac w Lubartowie. Jego założenie architektoniczne ulegało licznym transformacjom, a
obecnie po spaleniu w 1934 roku i częstych dewastacjach, pałac jest prawie w całości rekonstrukcja.
Późnobarokową rezydencją jest pałac w Kozłówce, wzniesiony między 1735 a 1742 rokiem. Budowla, mimo znacznej
przebudowy z lat 1879 - 1907, zachowała pierwotny układ i częściowo bryłę. Obecnie znajduje się tam Muzeum
Zamoyskich.
Natomiast rozwinięty klasycyzm reprezentuje pałac w Samoklęskach z przełomu XVIII i XIX wieku, związany z
działalnością znanego architekta, Christiana Piotra Aignera.
Zespoły dworskie i folwarczne
Na terenie LGD zachowało się kilka zespołów dworskich. W większości tworzą one kompleksy składające się z dworu
oraz zaplecza gospodarczego w postaci magazynów, stajni, spichlerzy, obór i innych. Często takiemu zespołowi
towarzyszy również park (Dębica, gm. Ostrówek, Górka Kocka, gm. Kock, Łucka – Kolonia, gm. Lubartów, Rawityn, gm.
Firlej, Serniki). W jednym przypadku notowane są jedynie pozostałości parków dworskich (Talczyn, gm. Kock). Zespoły
dworskie datowane są na ogół na drugą połowę XIX i początek XX wieku. Wyjątek stanowią tutaj trzy dwory z pierwszej
połowy XIX wieku zlokalizowane w Lubartowie oraz pozostałości dworu w Dębicy, gm. Ostrówek, datowane na przełom
XVIII i XIX wieku.
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Grupę uzupełniają zespoły folwarczne i ich pozostałości wyraźnie wyodrębnione od większych założeń pałacowych i
dworskich. Największe i najlepiej zachowane kompleksy znajdują się w Białobrzegach, gm. Kock, Kozłówce, gm.
Kamionka, Skrobowie, gm. Lubartów.
Należy jeszcze wskazać, iż poza wyodrębnionymi powyżej grupami zabytków, na opisywanym terenie stwierdzono
występowanie:
Obiektów gospodarczych (młyny, tartaki, cegielnie);
Zagród wiejskich;
Pojedyncze zabudowań wiejskich.
Na szczególną uwagę zwracają kapliczki przydrożne, które często występują wśród lokalnych dróg. Stanowią one
istotny element krajobrazu i są nierozerwalnie związane z lokalną kulturą i tradycją. Na obszarze LGD stwierdzono ich
łącznie 31, w tym:
Gmina Firlej: 2 (najstarsze w Przypisówce: pierwsza: początek XIX wieku, druga: XIX/XX);
Gmina Kamionka: 5 (najstarsze: Kamionka, ul. Grobelna, 1838 rok, Starościn: XIX/XX wiek);
Gmina Kock: nie podano danych;
Gmina Lubartów: 10 (najstarsza: Majdan Kozłowiecki: koniec XIX wieku;
Gmina Niedźwiada: 3 (wszystkie: początek XX wieku);
Ostrówek: 2 (najstarsza: Dębica – II połowa XIX wieku);
Gmina Serniki: 9 sztuk (wszystkie: początek XX wieku).
1.2.2. Zabytki ruchome
Zabytki ruchome to kategoria bardzo bogata i zróżnicowana. Określenie jej liczebnie jest praktycznie niemożliwe.
Znaczną ich część tworzy kolekcję muzeów: Muzeum Regionalnego i Muzeum Parafialnego w Lubartowie, a także
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.
Zabytki archeologiczne
Najstarszy chronologicznie horyzont reprezentują zabytki archeologiczne, których występowanie stwierdzono na prawie
400 stanowiskach. Analiza stylistyczna i technologiczna znalezisk wykazała, że teren ten w okresie od X tysiąclecia
p.n.e. do końca XV wieku był miejscem większości zjawisk kulturowych obserwowanych na terenie Polski. Całkowita
liczba zabytków archeologicznych na omawianym terenie jest trudna do ustalenia z tego powodu, ze są one bardzo
rozproszone. Część z nich jest przechowywana w magazynie Katedry Archeologii UMCS w Lublinie, część w Muzeum
Lubelskim Zamek w Lublinie i Muzeum Regionalnym w Lubartowie. Dużą liczbę artefaktów można znaleźć także w
prywatnych kolekcjach zbieraczy pamiątek przeszłości. Wśród najcenniejszych grup znalezisk należy wymienić
pozostałości osad (np. Brzeziny gm. Lubartów, Serniki, gm. loco, Szczekarków gm. Lubartów, Wola Skromowska gm.
Firlej, Trójna gm. Lubartów, cmentarzyska (np. Chlewiska, gm. Lubartów, Kamionka, Samoklęski gm. Kamionka) oraz
założenia obronne grodziska „Tatarska Góra” w Trójni, gm. Lubartów.
Muzeum Regionalne w Lubartowie
Muzeum posiada ponad 2500 eksponatów z zakresu etnografii, numizmatyki, archeologii, historii oraz księgozbiór
regionalny. Wśród nich można wyróżnić rzeźbę ludową, wyroby garncarskie, tkaniny oraz lubartowskie stroje ludowe z
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przełomu XIX i XX wieku. W posiadaniu muzeum są również wyroby lubartowskiej fajansiarni (1840 -50) oraz spuścizna
literacka po Wandzie Śliwinie, ps. „Jagience spod Lublina”5.
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
Trzon zbiorów stanowi wyposażenie ruchome pałacu, tworzące jedyny w Polsce zespół dziewiętnastowiecznych
portretów, kopii obrazów i rzeźb, mebli, ram, luster, karniszy, lambrekinów, kotar, świeczników. Muzeum posiada
również bogate zbiory porcelany, szkła, sreber, tkanin i innych przedmiotów rzemiosła artystycznego. Pałacowa
biblioteka liczy 7300 woluminów, w tym 620 starodruków. Zbiory archiwum zawierają ponad 5000 listów i dokumentów.
Zachowało się prawie 1900 zabytkowych fotografii oraz 1500 rolek z nagraniami muzyki klasycznej do odtwarzania na
pianoli i organoli.
W budynku dawnej powozowni mieści się jedyna w Polsce Galeria Sztuki Socrealizmu, w której prezentowane są prace
ze znajdujących się w muzeum wielkich zbiorów sztuki pierwszej połowy lat 50 - tych XX wieku. Kolekcja ta liczy 1600
rzeźb, obrazów, rysunków, grafik i plakatów. Ponadto w budynkach gospodarczych zrekonstruowano i udostępniono
zwiedzającym powozownię6.
Muzeum Parafialne w Lubartowie
Muzeum Parafialne w Lubartowie znajduje się w kościele parafialnym św. Anny. Ekspozycja ulokowana jest w
pomieszczeniach znajdujących się nad ołtarzem głównym. Kolekcję tworzą zabytki sztuki sakralnej gromadzone na
przestrzeni ostatnich 300 lat. Na szczególną uwagę zasługują ornaty, monstrancje, kielichy liturgiczne, relikwiarze oraz
portrety tutejszych proboszczów.
Bardzo interesująco prezentuje się kolekcja biblioteczna tworzona od 1650 roku. Książki przechowywane są w
oryginalnych szafach bibliotecznych, które posiadają dwustronnie malowane drzwi.
Wyposażenie kościołów
Oddzielną grupę zabytków ruchomych tworzą przedmioty będące wyposażeniem kościołów. Są to głównie obiekty o
tematyce religijnej, które wyróżniają się dużą wartością artystyczną. Na opisywanym obszarze zachowały się wyjątkowo
liczne zabytki religijnego malarstwa sztalugowego. Za najstarszy obiekt uważany jest obraz tzw. Matki Boskiej Śnieżnej
z fenetronu w Kamionce, datowany na przełom XVI i XVII wieku. Malarstwo siedemnastowieczne reprezentują obrazy
Matki Boskiej z Dzieciątkiem z ołtarzy bocznych w Kamionce i farze lubartowskiej, a ponadto obraz Św. Anny Samotrzeć
(1694 r.) z ołtarza głównego w tymże kościele. Ozdobą malarstwa osiemnastowiecznego jest dziesięć płócien
ołtarzowych z kościoła kapucyńskiego w Lubartowie uznawanych za dzieła Szymona Czechowicza. Zapewne z drugiej
połowy XVIII wieku pochodzą dwa duże płótna – „Chrystus i Jawnogrzesznica” oraz „Powrót syna marnotrawnego” –
zawieszone w prezbiterium fary lubartowskiej.
Wyroby złotnicze zachowane dość licznie prezentują raczej typową produkcję warsztatów drugiej połowy XVII wieku.
Wśród nich należy wymienić barokowy kielich z Lubartowa. Wiek osiemnasty reprezentowany jest m.in. przez kielichy z
Lubartowa i Firleja. Na tym tle wyróżnia się barokowa monstrancja z Firleja (druga połowa XVII wieku).
W kościołach powiatu lubartowskiego, a szczególnie w Kamionce i świątyniach lubartowskich, zachowała się znaczna
ilość szat liturgicznych. Najstarsze ornaty wykonane są z siedemnastowiecznych tkanin, ale najwspanialszy jest
haftowany, biały ornat z fary w Lubartowie (koniec XVII wieku) z figuralnymi scenami Tajemnic Różańcowych. Pośród
ornatów wyróżnia się również pięć zdobionych stylizowanymi ornamentami kwiatowymi z klasztoru w Lubartowie. Z

5
6

http://www.lubartow.pl/?temat=100023.
www.muzeumzamoyskich.pl.
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innych wyrobów rzemiosła artystycznego odnotować należy pięć intarsjowanych antepediów w typie kolbuszowskim z
kościoła Kapucynów w Lubartowie (1741) oraz kanon z fary w Lubartowie z haftowanymi scenami figuralnymi z
przełomu XVII i XVIII wieku, oprawiony w metalową ramę7.
1.2.3. Obiekty muzealne
Bezpośrednio na obszarze funkcjonowania LGD aktualnie działają dwa obiekty o charakterze muzealnym. Należą do
nich: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Ekspozycja Gminnego Ośrodka Kultury w Kocku w Pałacu Jabłonowskich.
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce – zespół pałacowo – parkowy położony na skraju wsi Kozłówka, 9 km na zachód od
Lubartowa. Głównym elementem ekspozycji są zabytkowe wnętrza rezydencji polskiej arystokracji z przełomu XIX i XX
wieku, które zachowały się w niezmienionym stanie. Dodatkowo w budynku starej powozowni mieści się galeria sztuki
socrealizmu, a w dawnej powozowni prezentowana jest kolekcja zabytkowych pojazdów konnych i akcesoriów
podróżnych. Muzeum zaliczane jest do grupy najchętniej odwiedzanych muzeów w Polsce8.
Ryc. 1.8. Widok kompleksu parkowo – pałacowego w Kozłówce.

Źródło: http://www.muzeumzamoyskich.pl/mainpage!.htm.

Gminny Ośrodek Kultury w Kocku, ul Kościuszki 1 - prezentowane są tam trzy ekspozycje:
1. Izba Pamięci im. gen. F. Kleeberga – ok. 1000 eksponatów, w tym militaria, pamiątki wojenne, dzwon Franciszek
ufundowany w 60-tą rocznicę śmierci gen. Kleeberga oraz pamiątki po Westerplatczykach (wśród nich odznaczenia
majora Wiktora Bielasa).
2. Ekspozycja jubileuszowa z okazji 580-lecia praw miejskich Kocka składa się z kopii obrazów dokumentujących
historię miasta, wśród nich portrety rodziny Sapiehów, Jabłonowskich i Berka Joselewicza.
3. Galeria na schodach paradnych, w której prezentowane są zmienne ekspozycje zależnie od pór roku. Ekspozycja
stała: Galeria sztuki niepełnosprawnych9.
Katalog zabytków w Polsce. Dawne województwo lubelskie, Zeszyt 11, Warszawa 1976.
www.muzeumzamoyskich.pl.
9 http://domkulturykock.ovh.org/.
7
8
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Ryc. 1.9. Fragment ekspozycji w Pałacu Jabłonowskich w Kocku.

Źródło: http://kock.pl/index.php?id=galeria&gid=3&slide=34

Istotnym uzupełnieniem opisanych powyżej placówek są dwa muzea położone na terenie miasta Lubartowa. Należą do
nich Muzeum Regionalne oraz Muzeum Parafialne. Przedstawione one zostały poniżej
Muzeum Regionalne w Lubartowie – posiada ponad 2500 eksponatów z dziedzin: etnografia, historia, numizmatyka,
archeologia oraz księgozbiór regionalny. Jest ono głównym ośrodkiem dokumentującym historię i kulturę powiatu10.
Ryc. 1.10. Budynek Muzeum Regionalnego w Lubartowie.

Źródło: http://www.lubartow.pl/zoom.php?scr=f/m/mr2_bg.jpg.

10

http://www.lubartow.pl/?temat=100023.
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Muzeum Parafialne w Lubartowie – zlokalizowane jest przy sanktuarium Św. Anny w Lubartowie w pomieszczeniach
znajdujących się nad zakrystią. Na ekspozycji prezentowane są zbiory sztuki sakralnej, gromadzone na przestrzeni
ostatnich 300 lat: zabytkowe ornaty i paramenty liturgiczne w postaci kielichów, monstrancji, feretronów i relikwiarzy.
Bardzo interesująco prezentuje się księgozbiór gromadzony od 1650 roku. Przechowywany jest on w oryginalnych
szafach bibliotecznych, które posiadają obustronnie malowane drzwi. Liczba eksponatów: ok. 1 000, w tym ok. 500
starodruków.
Ryc. 1.11. Fragment ekspozycji w Muzeum Regionalnym w Lubartowie.

Źródło: http://www.lubartow.pl/zoom.php?scr=f/m/mr2_bg.jpg

Przy Muzeum Parafialnym funkcjonuje również Panorama Lubartowska. Umieszczone jest w niej 120 figurek o
wysokości 70 cm. Ubrane są one w stroje z poszczególnych epok historycznych. Poczet figur rozpoczyna się od
Prasłowian, pierwszych królów Polski, a następnie wchodzą postacie związane z ziemią lubartowską np.: Kochanowski,
Sobieski, Prus, Wanda Śliwina, Piłsudski, Wałęsa i szereg innych postaci. W drugiej części prezentuje się korowód
świętych polskich. Rozpoczyna go św. Wojciech, św. Stanisław, a kończy ks. Jerzy Popiełuszko i Jan Paweł II. W
kolejnej części przechodzi Lubartów współczesny. Rozpoczynają małe dzieci, małżonkowie, młodzież gimnazjalna i z
liceum, studenci i szereg innych postaci. Całość zakończona jest korowodem par tańczących w strojach regionalnych:
lubartowskich, lubelskich, krakowskich, sądeckich, kurpiowskich i innych. Całości prezentacji towarzyszy lektorski
komentarz11.

11

http://www.lubartow.pl/?temat=100024.
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1.12. Fragment Panoramy Lubartowskiej (Św. Anna).

Źródło: http://www.panorama.lubartow.com.pl/panorama_lubartowska.htm.

1.2.4. Ośrodki wczasowe
Ośrodki wypoczynkowe położone są przede wszystkim na terenie Gminy Firlej, nad jeziorem o tej samej nazwie.
Jeszcze w latach 80-tych i 90-tych było ich kilkanaście i miały charakter obiektów zakładowych. W wyniku likwidacji lub
reorganizacji tych zakładów, również ośrodki wypoczynkowe zmieniały swoich właścicieli lub przeznaczenie. Obecnie
nad jeziorem jest 5 dużych ośrodków wypoczynkowych i kilkanaście małych. Ośrodki prowadzą działalność w okresie
maj – wrzesień. Mają do zaoferowania miejsca w pawilonach lub domkach kempingowych, całodzienne wyżywienie,
wypożyczalnie sprzętu wodnego, kąpieliska strzeżone, boiska do gier i zabaw, punkty małej gastronomii, kawiarnie i
dyskoteki.
Lista opisanych powyżej obiektów przedstawia się następująco:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Firleju;
FS HOLDING;
Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy „eFeS” Firlej;
Ośrodek Wypoczynkowy „Polesie”;
Gościniec „Kamienny Potok”;
Ośrodek Wypoczynkowy „CARITAS”;
Ośrodek Wypoczynkowy „MARTA”;
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZW LOK;
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy;
Ośrodek Wypoczynkowy „WODNIK”;
Kompleks Rekreacyjno – Hotelowo - Wypoczynkowy Firlejowe Sioło, Wólka Rozwadowska.
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Należy jeszcze uzupełnić, iż na terenie Gminy Lubartów w Miejscowości Skrobów (przy trasie Lubartów – Kozłówka)
funkcjonuje Ośrodek Wczasów Zdrowotnych BEZETA, który w ofercie posiada usługi prozdrowotne, w tym wczasy
odchudzające.
W pozostałych gminach brak jest infrastruktury turystycznej, która spełniałaby kryteria określone dla ośrodków
wypoczynkowych.
Ryc. 1.13. Firlejowe Sioło (w formie dworu szlacheckiego).

Źródło: http://www.firlejowesiolo.pl/index.html.

1.2.5. Gastronomia
Na obszarze funkcjonowania LGD działa kilkadziesiąt mniejszych lub większych punktów gastronomicznych. Posiadają
one różny charakter (restauracje, pijalnie piwa, kluby itp.), a jakość oferty i świadczonych usług jest zróżnicowana. W
chwili obecnej należy stwierdzić, iż tylko niektóre z nich są w stanie wykonywać usługi na odpowiednim poziomie w
kontekście obsługi ruchu turystycznego. Do najważniejszych tego typu obiektów należy zaliczyć:
Zajazd IMPERIUM w Firleju;
Firlejowe Sioło w Wólce Rozwadowskiej, gm. Firlej;
Gościniec Kozłowiecki, gm. Kamionka;
Zajazd „G i S” w Łucce - Kolonii, gm. Lubartów;
Restauracja LAGUNA w Skrobowie, gm. Lubartów;
Kolonia Tarło, gm. Niedźwiada.
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Ryc. 1.14. Gościniec Kozłowiecki, gm. Kamionka.

Źródło: http://www.kozlowka.com/oferta.html.

Należy zauważyć, iż część opisanych powyżej obiektów zlokalizowanych jest wzdłuż drogi krajowej nr 19, która stanowi
podstawową oś komunikacyjną w powiecie lubartowskim. Inne położenie ma restauracja LAGUNA, która położona jest
na trasie Lubartów – Kozłówka oraz Gościniec Kozłowiecki w Kozłowce. Obiekty te związane są bezpośrednio z obsługą
ruchu turystycznego w Muzeum Zamoyskich. Natomiast restauracja w Tarle Kolonii (wraz ze stacją benzynową)
związana jest z drogą wojewódzką nr 815 (odcinek Lubartów – Parczew).
Uzupełnieniem opisanej powyżej bazy gastronomicznej są lokale w Lubartowie, w tym restauracje: Havana, Iluzja,
Gościnne Progi, Klub „Zgoda” i inne.
1.2.6. Baza noclegowa
Bazę noclegową obszaru LGD tworzy 11 obiektów noclegowych, z czego 6 świadczy swoje usługi przez cały rok.
Łącznie dysponują one 471 miejscami, z czego ponad 55% to miejsca całoroczne.
Tabela 1.6. Obiekty i miejsca noclegowe na obszarze LGD.
Gmina

Firlej
Kamionka
Kock
Lubartów
Niedźwiada
Ostrówek
Serniki
LGD
Powiat

Obiekty
Ogółem
szt.
7
2
2
11
20

Całoroczne
szt.
2
2
2
6
8

Miejsca noclegowe
Ogółem
szt.
398
46
27
471
1226

Całoroczne
szt.
188
46
27
261
335

Źródło: Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl.

1.2.7. Agroturystyka
Na obszarze LGD funkcjonuje aktualnie 17 gospodarstw agroturystycznych. Koncentrują się one przede wszystkim na
terenie trzech gmin: Firlej, Kamionka i Lubartów. Jest to bezpośrednio związane z obsługą bieżącego ruchu
turystycznego dotyczącego jezior firlejowskich, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce oraz miasta Lubartowa. Należy
podkreślić, iż przy uwzględnieniu powierzchni obszaru LGD oraz liczby gospodarstw agroturystycznych, należy ocenić,
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iż sieć gospodarstw agroturystycznych należy do najgęstszych na Lubelszczyźnie. Wykaz poszczególnych gospodarstw
został zamieszczony w poniższym zestawieniu.
Tabela 1.7. Gospodarstwa agroturystyczne na obszarze LGD.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Gospodarstwo agroturystyczne
Anna Pakiet, 21-136 Firlej, ul. Serocka 2
Maria Trąbka, 21-136 Firlej, ul.Serocka 3,
Grażyna Powałka, Kunów 36, 21136 Firlej
Teresa Stawinoga, Kunów, 21-136 Firlej
Wiesława Krupa, Serock 23, 21-136 Firlej
Henryka Dudek, 21-137 Wola Skromowska
Urszula i Piotr Osikowie, Wola Skromowska 1, 21-150 Kock
Wiesława i Edward Zdunkowie, Kunów, 21-136 Firlej
Anna Zielińska, ul. Spacerowa 8, 21-136 Firlej
Tomasz Żeleźnik, Serock 8, 21-136 Firlej
Gospodarstwo Agroturystyczne „Rządcówka”, Kozłówka 8, 21-132 Kamionka
Gospodarstwo agroturystyczne Teresa Korniak - Jarzyna Nowodwór 116, 21-100 Lubartów
Gospodarstwo agroturystyczne „CICHOSZA”, Joanna Firgolska, Wola Mieczysławska, 21-100 Lubartów
Gospodarstwo agroturystyczne Anna Szymankiewicz, Szczekarków 36, 21-100 Lubartów
Gospodarstwo Agroturystyczne Malik Piotr, Skrobów 22, 21-100 Lubartów
Gospodarstwo Agroturystyczne Barbara Lisek, Skrobów Kolonia 90, 21-100 Lubartów
Ranczo Agroturystyczne Arka, Serniki Kolonia 51e, 21-107 Serniki

Gmina

Firlej

Kamionka

Lubartów

Serniki

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji ze stron www. poszczególnych gmin LGD.

Należy podkreślić, iż lokalne gospodarstwa agroturystyczne na swym koncie posiadają liczne sukcesy. M.in. trzy z nich
były laureatami konkursu ogólnopolskiego „Zielone lato”:
w roku 1997 – Anna Pakiet, Firlej;
w roku 1998 Henryka Dudek, Wola Skromowska;
w roku 2001 Teresa Korniak-Jarzyna.
Ryc. 1.15. Ranczo Agroturystyczne „Arka” w Sernikach.

Źródło: http://www.serniki.eurzad.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=64.
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1.2.8. Trasy turystyczne
W Kozłowieckim Parku Krajobrazowym wyznaczono sieć ścieżek rowerowych o łącznej długości ok. 30 km,
ułatwiających poruszanie się po lesie. Bezpośrednio w terenie ścieżki oznakowane są piktogramami umieszczonymi na
drzewach oraz tablicami na początku i końcu ścieżek. Prowadzą one do najciekawszych miejsc takich jak rezerwat
„Kozie Góry”, osada Stary Tartak (kwatera myśliwska), stawy „Wzory”, Kozłówka (Muzeum Zamoyskich). W sąsiedztwie
szlaku rowerowego w Kopaninie została utworzona ścieżka dydaktyczna. Jej długość wynosi około 2 km. Na trasie
przejścia ustawiono 14 tablic z opisami walorów przyrodniczo – leśnych. W końcowym punkcie ścieżki znajduje się
parking leśny, zadaszenie z ławami oraz miejsce do rozpalenia ogniska.
Ryc. 1.16. Ścieżki rowerowe w Lasach Kozłowieckich.

Źródło: www.powiatlubartowski.pl.

Ponadto na terenie Gminy Firlej wyznaczone zostały szlaki piesze i rowerowe, które umożliwiają poznanie najbliższej
okolicy. Przedstawiają się one następująco:
1. Wycieczki piesze:
Wycieczka pierwsza - zwiedzanie osady Firlej;
Wycieczka druga (7 km) – spacer nad jezioro Kunów;
Wycieczka trzecia (5 lub 8 km) – wycieczka w kierunku dawnej stalowni w okolicach Serocka.
2. Wycieczki rowerowe:
Wycieczka pierwsza (17 km): Firlej – Budy – Domek Myśliwski “Rawityn” – Sobolew – Firlej;
Wycieczka druga (33 km): Firlej – Kozłówka – Lubartów – Przypisówka – Firlej12.
Również Gmina Niedźwiada proponuje trzy rowerowe trasy turystyczne, w tym:
Trasa nr 1 - 40 km;
Trasa nr 2 - 38 km;
Trasa nr 3 - 58 km.
12

http://www.firlej.pl/viewpage.php?page_id=4.
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Pozostałe gminy nie posiadają tego typu infrastruktury.
Na koniec należy jeszcze zauważyć, iż przez obszar LGD przebiegają dwa regionalne szlaki turystyczne:
Szlak im. gen. F. Kleeberga o długości 71,3 km (zielony): Dęblin – Bobrowniki – Ułęż – Sobieszyn – Wola
Gułowska – Charlejów – Białobrzegi – Kock;
Ścieżka rowerowa Lublin – Biała Podlaska przebiegająca m.in. przez miejscowości: Kozłówka, Kamionka, Firlej,
Niedźwiada, Uścimów, Urszulin itd.
Uzupełnieniem tych informacji jest publikacja Tadeusza Matwiejczyka pt. „Przewodnik rowerowy. Okolice Lubartowa”,
która przedstawia 12 tras rowerowych (mapy i opis) po powiecie lubartowskim i terenach sąsiednich. Łączna ich długość
wynosi 573 km13.
1.2.9. Imprezy cykliczne
Na obszarze LGD nie ma spójnej imprezy cyklicznej o charakterze promocyjnym i informacyjnym. Każda z gmin
tworzących partnerstwo organizuje imprezy samodzielnie, koncentrując się przy tym na prezentacji swych walorów, bez
kontekstu otoczenia zewnętrznego. Powoduje to, że prowadzone działania mają charakter punktowy, bez szerszego
oddziaływania.
Jedynym wydarzeniem o zasięgu powiatowym są Dożynki Powiatowe, które organizowane są corocznie. Jednakże w
kontekście turystycznym nie stanowią one istotnej atrakcji. Z kolei poszczególne gminy organizują imprezy lokalne (np.
Dni Firleja, Dni Lisowa itp.), które z punktu widzenia mieszkańców są bardzo ważne, jednakże nie mają one znaczenia
dla rozwoju ruchu turystycznego.
Ryc. 1.17. Święto roweru – 2009 rok.

Źródło: http://www.swietoroweru.pl/tak-bylo/.

Od kilkunastu lat na terenie gmin: miasto Lubartów, Lubartów i Kamionka organizowane jest „Święto roweru”. Historia
tej imprezy sięga roku 1994, a jej pomysłodawcą był Janusz Pożak, kolarz, członek kadry narodowej. Cieszy się ona
ogromną popularnością, a od kilku lat notowany jest lawinowy wzrost liczby uczestników, również obcokrajowców. W
roku 2009 wzięło w niej udział 4 795 osób, co stawia ją na pozycji jednej z największych rowerowych imprez w kraju i
Europie14.
13
14

Tadeusz Matwiejczyk, Przewodnik rowerowy. Okolice Lubartowa, Lubartów 2001.
http://www.swietoroweru.pl.
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Jako swego rodzaju atrakcję turystyczną należy również wskazać coroczne obchody bitwy pod Kockiem, które z roku
na rok uzyskują coraz większą rangę. W ostatnich latach okolice miasta stały się również miejscem rekonstrukcji
wydarzeń z września 1939 roku, które realizowane są przez wyspecjalizowane grupy paramilitarne.
Ryc. 1.18. Rekonstrukcja bitwy pod Kockiem w 2009 roku.

Źródło: http://www.kock.pl/index.php?id=aktualnosci&nid=261&more=1.

1.2.10. Inne atrakcje
Na opisywanym obszarze na wysokim poziomie prowadzona jest gospodarka łowiecka. Zadanie to realizowane jest
przez Nadleśnictwo Lubartów, które podzielone jest na 16 obwodów łowieckich (13 polnych i 3 leśne), ponadto dwa z
nich stanowią ośrodki hodowli zwierzyny Lasów Państwowych. Obecnie w OHZ LP zarządzanych przez Nadleśnictwo
występują: jelenie, daniele, sarny, dziki, lisy, zające, kuropatwy, bażanty, jenoty, borsuki, kuny, dzikie kaczki, dzikie gęsi
i gołębie grzywacze15.
Ryc. 1.19. Kwatera myśliwska „Stary Tartak”, gm. Lubartów.

Źródło: http://www.lublin.lasy.gov.pl/c/journal/view_article_content?groupId=10683&articleId=130859&version=1.0.

15

http://www.lublin.lasy.gov.pl/web/lubartow/lowiectwo.
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Myśliwi odwiedzający łowiska mają do dyspozycji 80 ambon i zwyżek, a także dwie kwatery myśliwskie: Stary Tartak,
gm. Lubartów i Rawityn, gm. Firlej. Kwatery wyposażone są w pokoje 2 osobowe, sale kominkowe, sale jadalne i
kuchnie, a przy kwaterach ulokowane są miejsca na ogniska oraz wiaty16.
Ryc. 1.20. Kwatera myśliwska „Rawityn”, gm. Firlej.

Źródło: http://www.lublin.lasy.gov.pl/c/journal/view_article_content?groupId=10683&articleId=130859&version=1.0

Inną atrakcją opisywanego obszaru są spływy kajakowe po rzece Wieprz. Wprawdzie ten sposób rekreacji zaczyna
dopiero zdobywać popularność, jednakże na terenie Gminy Lubartów funkcjonują już dwie firmy, które oferują usługi w
zakresie organizacji spływów, jak i wypożyczania sprzętu (Rokitno, Szczekarków).
1.2.11. Analiza ukierunkowań ruchu turystycznego na obszarze LGD
Analizy ruchu turystycznego dokonano na podstawie danych GUS. Dotyczy ona lat 2001 - 2008. Ze względu na
dostępność danych (nie wszystkie gminy były monitorowane w kontekście obsługi turystycznego), uznano, iż analiza ta
dotyczyła będzie całego powiatu lubartowskiego. Podejście takie znajduje potwierdzenie właśnie w lepszej dostępności
danych na poziomie powiatu (NTS IV) oraz możliwości ulokowania obszaru LGD w kontekście zewnętrznym (bliższego i
dalszego otoczenia).
W rozwoju ruchu turystycznego na obszarze powiatu lubartowskiego można wydzielić dwa etapy:
I etap: do roku 2003;
II etap: lata 2004 – 2008.
Tabela 1.8. Liczba turystów korzystających z noclegów na terenie powiatu lubartowskiego w latach 2001 – 2008.
Rok

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Korzystający z noclegów
Ogółem
w tym turyści zagraniczni
osoba
osoba
19 166
468
18 975
222
19 524
132
14 548
300
9 701
506
11 142
171
11 337
159
11 778
298

Źródło: Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl.
16

http://www.lublin.lasy.gov.pl/web/lubartow/lowiectwo.
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Ogółem
szt.
73 016
75 566
59 727
51 126
36 601
42 566
45 361
44 048

Udzielone noclegi
w tym turyści zagraniczni
szt.
1 734
1 401
880
1 515
1 074
360
683
2011
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W pierwszym z wymienionych etapów (w ramach niniejszego opracowania obejmuje lata 2001 – 2003) wyraźnie widać
stabilizację ruchu turystycznego na poziomie zbliżającym się do 20 tysięcy osób rocznie. Natomiast od roku 2004 widać
gwałtowne załamanie tej tendencji i spadek liczby turystów. W roku 2004 zjawisko to osiągnęło poziom 25%, a w roku
2005 – 33%. Należy jednak podkreślić, iż tendencja ta jest notowana na obszarze zarówno regionu, jak i całego kraju i
dotyczy różnych branż (zjawiska o podobnym ukierunkowaniu dotyczą np. liczby podmiotów gospodarczych). Tak więc
przyczyn tego stanu rzeczy należy poszukiwać raczej w skali makro, co związane jest z wstąpieniem Polski do UE w
krytycznym okresie.
Od roku 2006 widać wyraźną stabilizację ruchu turystycznego i powolny wzrost liczby turystów. Należy oczekiwać, iż
zjawisko to ma charakter długookresowy i stanowi niejako pozytywny prognostyk dla działań planowanych do
zrealizowania w ramach LGD.
Tabela 1.9. Liczba turystów korzystających z noclegów na obszarze LGD w 2008 roku.
Gmina

Firlej
Kamionka
Kock
Lubartów
Niedźwiada
Ostrówek
Serniki
LGD
Powiat

Korzystający z noclegów
Ogółem
w tym turyści zagraniczni
osoba
osoba
4 431
144
1 791
44
b.d.
b.d.
850
11
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
7 072
199
11 778
298

Ogółem
szt.
17 275
2 388
b.d.
5 074
b.d.
b.d.
b.d.
24 737
44 048

Udzielone noclegi
w tym turyści zagraniczni
szt.
548
63
b.d.
14
b.d.
b.d.
b.d.
625
2011

Źródło: Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl.

Istotnym problemem dla ekonomiczno – finansowych aspektów obsługi ruchu turystycznego jest długość pobytu turysty
na określonym terenie. W przypadku opisywanego terenu wartość ta osiąga przeciętny poziom 3,5 dnia. Podkreślić
należy, iż wskaźnik ten w badanym okresie, pomimo drobnych fluktuacji, utrzymywał się na stabilnym poziomie:
pomiędzy trzema i czterema dni. Wskazuje to, iż podstawowym typem turystyki realizowanym na terenie powiatu są
wyjazdy weekendowe oraz związane z tzw. „długimi weekendami”, a także krótkie kilkudniowe wycieczki. O długich,
zorganizowanych pobytach można mówić jedynie w kontekście gmin Firlej i Lubartów, gdzie funkcjonuje odpowiednia
infrastruktura.
Tabela 1.10. Liczba turystów korzystających z noclegów na terenie powiatu lubartowskiego w latach 2001 – 2008.
Rok
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Korzystający z noclegów
osoba
19 166
18 975
19 524
14 548
9 701
11 142
11 337
11 778
Powiat

Źródło: Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl.
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Udzielone noclegi
szt.
73 016
75 566
59 727
51 126
36 601
42 566
45 361
44 048

Przeciętna długość pobytu
dzień
3,8
4,0
3,1
3,5
3,8
3,8
4,00
3,7
3,25
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Należy wskazać, iż miejsca pobytu turystów na obszarze powiatu koncentrują się w trzech miejscach: Gmina Firlej,
Gmina Kamionka oraz Miasto i Gmina Lubartów. Jest to związane z faktem, iż właśnie tam zlokalizowane są największe
atrakcje turystyczne powiatu, w tym: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, jeziora firlejowskie, zabytki lubartowskie.
Podsumowując tą część niniejszego opracowania należy stwierdzić, iż plany LGD związane z budową sieci szlaków
rowerowych oraz spływu wodnego po Wieprzu doskonale wpisują się w charakter obserwowanego tutaj ruchu
turystycznego. Ponadto stanowią uzupełnienie działań realizowanych w ramach „Planu marketingu turystyki
województwa lubelskiego na lata 2007 – 2013”. Dokument ten wskazuje m.in., iż na obszarze funkcjonowania LGD
zlokalizowane są dwa centra rozwoju turystyki:
w Kozłówce, gm. Kamionka – centrum o randze krajowej i międzynarodowej;
w Firleju, gm. loco – centrum o randze regionalnej.
W tym miejscu należy wskazać słaby udział miasta Kocka w obsłudze ruchu turystycznego. Potencjał rozwojowy
związany z obecnością uznanych zabytków oraz bogatą tradycją historyczną i kulturową predysponują to miasto do
intensywnego rozwoju w kierunku wykorzystania atrakcyjności turystycznej.
Ryc. 1.21. Główne ośrodki ruchu turystycznego w województwie lubelskim.

Źródło: „Plan marketingu turystyki województwa lubelskiego na lata 2007 – 2013”, www.lubelskie.pl.
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1.3. Wskazanie koncepcji programowej i przestrzennej przebiegu szlaków wodnych
1.3.1. Koncepcja programowa i przestrzenna przebiegu szlaków wodnych i rowerowych
Koncepcja programowa
Analiza potencjałów obszaru LGD wskazała, iż podstawowym celem działań związanych z rozwojem turystyki na
obszarze LGD powinno być ograniczenie dziedzin problemowych (infrastruktura turystyczna, informacja i
promocja) poprzez wykorzystanie potencjałów tkwiących w dziedzinach strategicznych (dostępność
komunikacyjna, zabytki) i wysokiej szansy (środowisko).
W praktyce powinno znaleźć to przełożenie na realizację następujących kierunków działań:
1.

Rozbudowy infrastruktury turystycznej na obszarze całej LGD. Powinna ona obejmować obszar całej LGD, a jej
charakter powinien wynikać ze specyfiki terenu oraz istniejącej już infrastruktury;

2.

Opracowanie i wdrożenie systemu wizualizacji dla obszaru LGD;

3.

Zwiększenie liczby i efektywności stosowanych instrumentów informacji i promocji.

Uszczegółowienie powyższych zapisów w postaci konkretnych zadań wraz z uzasadnieniem ich wyboru przedstawione
zostało w poniższym zestawieniu.
Tabela 1.13. Kierunki działań i zadania w ramach koncepcji.
L.p.

Kierunki działań

Zadania

Uzasadnienie
Na opisywanym obszarze funkcjonują już elementy szlaków
rowerowych (Lasy Kozłowieckie, Gmina Firlej, Gmina
Niedźwiada). Jednakże ich zasięg jest ograniczony i nie
tworzy spójnych powiązań komunikacyjnych. W związku z tym
zasadne jest połączenie istniejącej infrastruktury w jeden
spójny system szlaków rowerowych, obejmujący cały obszar
LGD. Istotnym walorem takiego rozwiązania powinna być
lokalizacja szlaków rowerowych bezpośrednio lub w
niedalekim sąsiedztwie najciekawszych miejsc z punktu
widzenia potencjalnego turysty (muzea, obiekty zabytkowe,
atrakcje przyrodnicze itp.).

1.

Rozbudowy infrastruktury
turystycznej na obszarze całej LGD.

Budowa systemu szlaków
rowerowych z miejscami postojowymi
na obszarze całej LGD.

Istotnym argumentem potwierdzającym racjonalność wyboru
tego typu infrastruktury jest też lokalna tradycja związana ze
sportem i turystyką rowerową. Od kilkunastu lat na terenie
miasta Lubartowa oraz Gmin Kamionka i Lubartów
organizowane jest „Święto roweru” – impreza rowerowa o
charakterze rekreacyjnym. Corocznie uczestniczy w niej kilka
tysięcy osób, a liczba uczestników stale się powiększa. Tak
więc należy przyjąć, iż realizacja zaplanowanej inicjatywy
przyczyni się do rozszerzenia i podniesienia jakości oferty
turystycznej w tym zakresie. Ponadto przyczyni się do:
Poprawy spójności obszaru LGD poprzez realizację
wspólnych elementów infrastruktury, które swym
zasięgiem obejmą teren wszystkich gmin tworzących
partnerstwo.
Podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności obszaru
LGD jako miejsca oferującego wysoki poziom i
atrakcyjność oferty turystycznej.
Stworzenie podstaw do rozwoju aktywności
gospodarczej na obszarach wiejskich poza rolnictwem.

Zagospodarowanie
turystyczne
Wieprza – budowa szlaku wodnego
wraz z przystaniami.
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Wieprz stanowi centralną oś wszystkich gmin wchodzących w
skład LGD. Posiada on niezaprzeczalne walory krajobrazowe
– koryto rzeki tworzy malownicze meandry i rozlewiska.
Ponadto samo otoczenie rzeki w większości zachowało
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niezmieniony krajobraz, charakterystyczny dla terenu Małego
Mazowsza. Również zadawalający stan czystości wód
pozwala planować turystyczne wykorzystanie rzeki. Możliwość
taką potwierdzają dodatkowo następujące fakty:
Tworzenie
Wieprzem.

gospodarstw

agroturystycznych

nad

Funkcjonowanie
podmiotów
gospodarczych
organizujących i realizujących spływy na Wieprzu.
Wzrastające zainteresowanie turystyczne
przejawiające się „dzikimi” spływami po Wieprzu.

rzeką

Ponadto realizacja tego zadania przyczyni się do:
Podniesienia jakości i zróżnicowania oferty turystycznej.
Podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności obszaru
LGD w kontekście turystycznym.
Stworzenie podstaw do rozwoju aktywności
gospodarczej na obszarach wiejskich poza rolnictwem.

2.

Opracowanie i wdrożenie systemu
wizualizacji dla obszaru LGD

Zaprojektowanie systemu oznaczeń
wizualnych wspólnego dla całego
obszaru LGD oraz wdrożenie go na
etapie realizacji szlaków
turystycznych

Jednorodna
wizualizacja
jest
jednym
z podstawowych narzędzi, które wykorzystywane jest dla
podkreślenia spójności i jednolitości opisywanego obszaru,
inicjatywy czy innego rodzaju aktywności. Natomiast
dotychczas zadanie to realizowane jest samodzielnie przez
poszczególne gminy i w zasadzie sprowadza się do
wykorzystywanie herbów poszczególnych gmin. Nie jest to
zgodne
zarówno
z
wymogami
zapisanymi
w umowie o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007 –
2013, jak i z zasadami efektywnej promocji.
W związku z tym niezbędne jest zaplanowanie wspólnego
systemu wizualizacji, który tworzyć będą następujące
elementy:
Logotyp flagi UE,
Logotyp PROW na lata 2007 – 2013.
Logotyp Osi IV LEADER.
Logo LGD.
Herby poszczególnych gmin.
Ponadto np. na tablicach informacyjnych i informacyjno –
wizualizacyjnych planuje się zamieścić informację pisemną
dotyczącą:
opisu miejsca, w którym została zainstalowana) i jego
najbliższego otoczenia,
informacji o współfinansowaniu ze środków EFRROW w
ramach PROW na lata 2007 – 2013.
Analiza specyfiki planowanej inicjatywy umożliwiła wybór
instrumentów
informacji
i promocji. Przedstawiają się one następująco:

3.

Zwiększenie liczby i efektywności
stosowanych instrumentów informacji
i promocji

Opracowanie i wdrożenie nowych
form oznaczeń i informacji
(wizualizacja).

Tablice informacyjne instalowane na szlakach w
miejscach postojowych,
Tablice informacyjno – wizualizacyjne instalowane w
uczęszczanych miejscach publicznych.
Tabliczki kierunkowe (tzw. drogowskazy).
Oznaczenia obiektów (zabytki, miejsca pamięci itp.).

Źródło: opracowanie własne.
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Koncepcja przestrzenna
System szlaków turystycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowany będzie na terenie siedmiu gmin
wchodzących w skład LGD:
Gmina Firlej;
Gmina Kamionka;
Gmina Kock;
Gmina Lubartów;
Gmina Niedźwiada;
Gmina Ostrówek;
Gmina Serniki.
Członkiem partnerstwa nie jest miasto Lubartów, również na jego obszarze nie będą realizowane żadne inicjatywy
wskazane w niniejszej koncepcji. Należy jednak podkreślić, iż zaplecze turystyczne Lubartowa będzie ważnym
uzupełnieniem oferty LGD.
Wszystkie wskazane powyżej gminy położone są w centralnej części powiatu lubartowskiego w województwie lubelskim.
Całkowita powierzchnia obszaru objętego niniejszym opracowaniem wynosi 759,02 km 2.
Ryc. 1.22. Obszar LGD na tle powiatu lubartowskiego

Źródło: www.powiatlubartowski.pl.

Szczegółowy opis przebiegu szlaków przedstawiony został w rozdziale pn. „Koncepcja przebiegu szlaków rowerowych i
wodnych oraz ich punktów stycznych”, natomiast wizualizacja opracowana została w formie załącznika graficznego
(mapy) do niniejszego opracowania.
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1.4. Rekomendacje dotyczące wyboru elementów środowiskowych i kulturowych objętych szlakiem
wodnym i rowerowym
Przeprowadzona we wcześniejszej części niniejszego opracowania analiza wskazała, iż do najważniejszych potencjałów
obszaru LGD należą:
dostępność komunikacyjna i zabytki - dziedziny strategiczne,
środowiska - dziedzina wysokiej szansy.
Należy przy tym wskazać, iż interesujące z punktu widzenia rozwoju infrastruktury turystycznej miejsca i obiekty,
rozłożone są nierównomiernie. Każda z gmin posiada specyficzne elementy, niespotykane na terenie sąsiednich
jednostek. Należy podkreślić, iż zróżnicowany stan sieci drogowej w niektórych przypadkach utrudnia bezpośredni do
nich dostęp, co stanowi istotny problem z punktu widzenia atrakcyjności i konkurencyjności obszaru LGD.
W związku z tym zaproponowana koncepcja budowy szlaków wodnych i rowerowych w znaczący sposób ogranicza ten
problem poprzez wykorzystanie dróg gruntowych jako podstawowych szlaków tworzących system ścieżek rowerowych
(wybór dróg bitumicznych planowany jest tylko w ograniczonym zakresie, w przypadku braku możliwości innego
wyznaczenia przebiegu szlaku rowerowego). Założenie to ma dodatkowy walor – bezpieczeństwo użytkowników.
Związane to będzie z faktem, iż są one wykorzystywane jedynie lokalnie, brak na nich ruchu ciężkiego.
Podkreślić należy, iż wybór szlaków rowerowych jako elementu infrastruktury turystycznej potwierdza wzrastająca
popularność tej formy aktywności fizycznej. Corocznie znajduje to potwierdzenie w liczbie uczestników „Święta roweru”
– średnioroczny przyrost osób biorących udział w tej imprezie oceniany jest na ok. 1000 osób.
Zakłada się, iż przebieg szlaków powinien być oparty na miejscach, gdzie zlokalizowane są najważniejsze i
najatrakcyjniejsze pod względem turystycznym obiekty zabytkowe oraz komponenty środowiska. Rekomendowane
miejsca, przez które przebiegać powinny szlaki (lub w ich pobliżu) przedstawione zostały w poniższych zestawieniach.
Tabela 1.14. Rekomendowane obiekty zabytkowe.
L.p.
1.

Lokalizacja
Gmina Firlej

2.

Gmina Kamionka

3.

Gmina Kock

4.
5.
6.
7.

Gmina Lubartów
Gmina Niedźwiada
Gmina Ostrówek
Gmina Serniki

Obiekty
Miejscowość Firlej – jedyny na terenie powiatu drewniany kościół.
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.
Układ przestrzenny i zabytki miejscowości Kamionka.
Kompleks parkowo – pałacowy w Samoklęskach.
Układ przestrzenny i zabytki miasta Kock.
Mogiła Berka Joselewicza w Białobrzegach.
Grodzisko późnośredniowieczne „Tatarska Góra” w Trójni.
Układ przestrzenny i zabytki miejscowości: Brzeźnica Bychawska, Niedźwiada, Pałecznica.
Układ przestrzenny i zabytki miejscowości: Leszkowice
Układ przestrzenny i zabytki miejscowości Brzostówka i Serniki

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 1.15. Rekomendowane komponenty środowiska.
L.p.

Lokalizacja

1.

Gmina Firlej

2.

Gmina Kamionka

3.

Gmina Kock

4.

Gmina Lubartów

5.
6.
7.

Gmina Niedźwiada
Gmina Ostrówek
Gmina Serniki

Źródło: opracowanie własne.
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Obiekty
Jezioro Firlejowskie.
Kompleks leśny Budy – Lipniak.
Rzeka Wieprz.
Kozłowiecki Park Krajobrazowy.
Zespól stawów hodowlanych w Samoklęskach.
Rzeka Wieprz wraz z doliną oraz ujściem Tyśmienicy.
Kozłowiecki Park Krajobrazowy.
Rzeka Wieprz.
Rzeka Wieprz.
Rzeka Wieprz.
Rzeka Wieprz.
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2. Opracowanie koncepcji przebiegu szlaków rowerowych i wodnych oraz ich punktów
stycznych
2.1. Wskazanie lokalizacji miejsc przystankowych i ich opis
2.1.1. Leśny Szlak
Realizacja „Leśnego Szlaku” odbywać się będzie na terenie 7 gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania
„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Koncepcja szlaku zaakceptowana przez wszystkie gminy zakłada, iż:
Szlak będzie przebiegał przez obszar wszystkich 7 gmin wchodzących w skład LGD;
Długość szlaku ma umożliwić wykonanie objazdu całej trasy rowerem w ciągu jednego dnia;
Szlak będzie przebiegał przez najbardziej wartościowe (przyrodniczo, historycznie, kulturowo) obszary;
Długość szlaku na terenie każdej z gmin ma być zbliżona do siebie;
Na obszarze każdej z gmin mają być zlokalizowane punkty umożliwiające odpoczynek (dla wędrujących
pieszo i rowerem);
Zlokalizowana zostanie co najmniej jedna wiata na terenie każdej z gmin (wyjątek mogą stanowić gminy o
najbardziej rozbudowanej infrastrukturze);
Istnieć będą punkty styczne szlaku pieszo – rowerowego ze szlakiem wodnym;
Istnieje możliwość rozpoczęcia wędrówki w dowolnym miejscu szlaku i zakończenia jej w tym samym
miejscu (konstrukcja pętli).
Przebieg trasy począwszy od Kamionki do zakończenia w gminie Firlej (z Firleja trasa biegnie do Kamionki zamykając
pętle) przedstawia się następująco:
Gmina Kamionka: Kamionka – Kozłówka – Samoklęski – Syry - Starościn - Kol. Biadaczka - Dąbrówka. Gmina
Lubartów: Rybakówka - Stary Tartak – Kopanina – Łucka Kolonia. Gmina Serniki: Serniki – Nowa Wola –
Brzostówka - Brzostówka Kolonia – Nowa Wieś - Wola Sernickiej - Serniki. Gmina Lubartów: Chlewiska. Gmina
Niedźwiada: Zapłocie – Pałecznica – Kol. Tarło - Tarło – Brzeźnica Bychawska – Kolonia Brzeźnica Książęca – Las
Górecki – Niedźwiada – Kol Niedźwiada – Klementynów. Gmina Lubartów: Szczekarków – Brzeziny - Góra Tatarska.
Gmina Ostrówek: Leszkowice – Ostrówek (kościół) - Cegielnia – Dębica Kolonia – Zawada – Dębica – Babczyzna –
Tarkawica. Gmina Kock: Kock - Podgóry - Bożniewice – Zakalew – Poizdów – Białobrzegi – Kock. Gmina Firlej:
Sułoszyn - Serock - Firlej – Kamionka.
Opis Trasy:
Proponowana trasa rowerowa prowadzi przez miejscowości gmin znajdujących się na obszarze LGD „Doliną Wieprza i
Leśnym Szlakiem”. Przebieg trasy począwszy do Kamionki do zakończenia w gminie Firlej (z Firleja trasa biegnie do
Kamionki zamykając pętle). Dzięki wyprawie rowerowej można poznać zarówno walory przyrodniczo - geograficzne
(Rezerwat przyrody „Kozie Góry”, Kozłowiecki Park Krajobrazowy), jak i miejsca związane z historią tego obszaru.
Gmina Kamionka
Szlak rozpoczyna się w miejscowości Kamionka na „rynku” wiodąc drogą w kierunku Lubartowa (na południowy wschód)
przez ok. 2 km (10 min). W Kamionce możemy podziwiać jeden z najstarszych zespołów urbanistycznych pochodzący z
przełomu XV/XVI wieku. Kierując się na Lubartów jadąc dalej drogą główną docieramy do Kozłówki. Odpocząć możemy
tu na terenie położonym przy wiejskiej świetlicy z planowanym placem zabaw, tablicą informacyjną. Planuje się
lokalizację solidnej wiaty. Obiekt położony w bliskim sąsiedztwie pałacu. Warto tu zwiedzić Muzeum Zamoyskich w
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Kozłówce i jedyną w Polsce Galerię Sztuki Socrealizmu, by tuż za parkiem skręcić w prawo, z drogi głównej w kierunku
południowym.
Dalej trasa wiedzie do Samoklęsk (na zachód) przez ok. 7 km (35 min.). Na terenie miejscowości znajduje się zespół
parkowo - pałacowy, w którego skład wchodzi pałac, oranżeria i park, zbudowany w 1800 roku według projektu
Christiana Piotra Aignera. Wyjeżdżając z Samoklęsk w kierunku południowym, po ok. 1 km (5 min) należy odbić na
zachód. Jadąc dalej ok. 1,5-2 km (10 min) docieramy do miejscowości Syry, której nazwa pochodzi od klinowatych pól w
kształcie serów, wytyczonych jeszcze w czasach cesarskich.
Następnie przejeżdżając przez Podstarocin kierujemy się cały czas na południe, jadąc ok. 3 km (15 min.) docieramy do
Starościna, o której pierwsze wzmianki pochodzą z 1459 r. W dalszej części podróży kierujemy się na południowy wschód, przemierzając ok. 1 km (5 min.), by następnie skręcić w lewo i po ok. 2 km (10 min.) dojechać do malowniczo
położonej Kol. Biadaczki.
W Kol. Biadaczce skręcamy w prawo, przejeżdżając przez Wólkę Krasienińską, po ok. 3 km (15 min.) dojeżdżamy do
Dąbrówki, będącej ostatnią miejscowością gminy Kamionka na naszej trasie. Na terenie w centrum miejscowości
zaplanowana jest lokalizacja wiaty, placu zabaw, punktu rowerowego, tablicy informacyjnej. Obiekt będzie
wykorzystywany przez turystów posiadających działki rekreacyjne i stałych mieszkańców miejscowości.
Gmina Lubartów
Z Dąbrówki poruszamy się w kierunku południowym i po ok. 1,5 km (8 min.) docieramy do Rybakówki (gmina Lubartów).
Skręcamy tam w lewo i kierując się cały czas na wschód po przejechaniu ok. 2 km (10 min) docieramy do Starego
Tartaku, by po ok. 6 km (30 min.) dojechać do Kopaniny. Wyjeżdżając z Kopaniny kierujemy się na północ, jadąc ok. 2
km (10 min.) wzdłuż torów, by odbić na północny - zachód w kierunku Wandzina. Za Wandzinem skręcamy w prawo,
kierując się na północny - wschód. Przejeżdżamy przez tory i po ok. 0,5 km (3 min.) skręcamy w lewo na północ, by po
ok. 1 km (5 min.) odbić w prawo i jadąc cały czas prosto dojechać do Łuckiej Kolonii.
Gmina Serniki
Z Łuckiej Kolonii po ok. 1 km (5 min.) dojeżdżamy do Sernik, posiadających niezwykle interesującą historię. W XIX wieku
była to wieś uprzemysłowiona, gdzie znajdowała się fabryka guzików, garncarnia, cukrownia (powstała w 1841 roku),
gorzelnia, papiernia. Planowana jest tu wiata z miejscem na ognisko, która zostanie zlokalizowana w ramach
zagospodarowania przystani w Sernikach. Punkt położony w zakolu Wieprza i nad niedużym stawem. Planowana jest
też budowa plaży oraz umieszczenie tablicy informacyjnej. W Sernikach skręcamy w prawo kierując się cały czas na
południe przez ok. 5 km (25 min.) i dojeżdżamy do Czerniejowa. Odbijamy w lewo, jadąc na wschód przez ok. 2 km (10
min.). Dalej skręcając w lewo i jadąc prosto docieramy po ok. 2 km (10 min.) do Nowej Woli. Punkt umożliwiający
wypoczynek położony będzie w samym centrum miejscowości, w okolicy nieczynnej mleczarni i funkcjonującej szkoły.
Znajdować się będzie tu również wiata i tablica informacyjna. W Nowej Woli skręcamy w prawo, by po 4 km (20 min.)
dojechać do Brzostówki, gdzie można podziwiać wiele drewnianych budynków pochodzących jeszcze z pierwszej
połowy XIX wieku. W Brzostówce skręcamy w lewo i jadąc ok. 1 km (5 min.) na północ ponownie skręcamy w lewo i
dojeżdżamy do Brzostówki Kolonii. Następnie jadąc prosto przez ok. 2 km (10 min.) mijamy Nową Wieś. Dalej skręcamy
w lewo i kierujemy się w stronę Woli Sernickiej, do której docieramy po przejechaniu ok. 4 km (20 min.). W Woli
Sernickiej skręcamy w lewo i jadąc cały czas prosto po ok. 3 km ( 15 min.) docieramy do Sernik, tym samym zamykając
pętlę po gminie Serniki.
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Gmina Lubartów
Wyjeżdżając z Sernik kierujemy się prosto na północ, wzdłuż rzeki Wieprz i dojeżdżamy po przejechaniu ok. 5 km (25
min.) do Chlewisk (gmina Lubartów).
Gmina Niedźwiada
Z Chlewisk kierujemy się na wschód, po ok. 2,5 km (12 min.) docieramy do Zapłocia. Dalej kierujemy się w kierunku
Pałecznicy (gmina Niedźwiada), do której dojeżdżamy po ok. 0,5 km (2,5 min.). W lipcu 1941 r. Niemcy wymordowali w
Pałecznicy w masowej egzekucji ok. 200 osób. W miejscu rozstrzelania, przy drodze numer 815 Lubartów - Parczew, na
wspólnej mogile zbiorowej znajduje się pamiątkowa płyta ku czci pomordowanych. W Pałecznicy skręcamy w prawo na
południe i dojeżdżamy nad Zalew, gdzie będzie punkt wyposażony w podstawową infrastrukturę turystyczną. Następnie
jadąc w kierunku zachodnim ponownie docieramy do Pałecznicy. Z Pałecznicy kierujemy się na północ, docierając po
ok. 3 km (15 min) do Kolonii Tarło. Po przebyciu odcinka ok. 1,5 km (8 min.) docieramy do Tarła, w połowie drogi
pomiędzy Kol. Tarło a Tarłem przejeżdżamy przez tory. Kierując się na wschód dojeżdżamy po 5 km (25 min.) do
Brzeźnicy Bychawskiej, jednej z najstarszych wsi w gminie Lubartów. Tu również w połowie drogi z Tarła do Brzeźnicy
Bychawskiej przejeżdżamy przez tory. W Brzeźnicy Bychawskiej skręcamy w prawo, gdzie można podziwiać aleję
starych drzew. Dojeżdżając do końca alei wracamy tą samą trasą do Brzeźnicy Bychawskiej. Trasa w obie strony wynosi
ok. 1 km (5 min.). Dalej jadąc na północ przez ok. 4 km (20 min.), docieramy do Kolonii Brzeźnicy Książęcej. Stąd
kierujemy się na zachód przez ok. 2 km (10 min.), docierając do Lasu Góreckiego. Po przejechaniu kolejnych 2 km (10
min.) w kierunku zachodnim dojeżdżamy do Niedźwiady. Z Niedźwiady kierując się prosto na południe (3 km = 15 min.)
mijamy Kolonię Niedźwiadę, po czym skręcamy w prawo i po przejechaniu ok. 1 km (5 min.) docieramy do
Klementynowa.
Gmina Lubartów
Wyjeżdżając z Klementynowa skręcamy w lewo i po przemierzeniu odcinka ok. 3,5 km (ok. 17 min.) docieramy do
Szczekarkowa (gmina Lubartów). W Szczekarkowie skręcamy w prawo i jadąc ok. 4 km (20 min.) na północ dojeżdżamy
do Brzezin. Jadąc na północ przez wieś i dojeżdżając do jej końca, gdzie planowana jest tablica informacyjna, skręcamy
w lewo, w polną drogę i jedziemy nią prosto ok. 2 km (10 min.). Po drodze mijamy niewielki zagajnik po prawej stronie, a
po lewej las. Po skończeniu się polnej drogi należy jechać dalej prosto poprzez łąki, by dojechać do oznakowanego
tablicą informacyjną miejsca zwanego Górą Tatarską. Legenda mówi, że pochowano tam wodza tatarów, a w
rzeczywistości najprawdopodobniej jest to pozostałość grodu obronnego istniejącego od XIII do XV wieku. Tą samą
trasą wracamy do Brzezin (ok. 2 km = 10 min.), gdzie skręcamy w lewo na północ.
Gmina Ostrówek
Po przejechaniu ok. 4 km (20 min.) dojeżdżamy do Leszkowic (gmina Ostrówek), gdzie skręcamy w lewo i przejeżdżamy
przez całą miejscowość, by do jechać do przystani na Wieprzu (1,5 km = 8 min.). Odpocząć tu będzie można przy wiacie
z miejscem na ognisko, która zostanie zlokalizowana w ramach zagospodarowania przystani w Leszkowicach. Jest to
punkt położony w zakolu Wieprza z planowanymi boiskami, parkingiem, ogrodzeniem i tablicą informacyjną. Ponadto w
Leszkowicach można zobaczyć kościół wzniesiony w latach 1921-1923 wg projektu Bohdana Krauzego z Lublina.
Wewnątrz znajduje się obraz Serca Jezusowego w ramie z XVIII wieku. We wsi jest też kapliczka przydrożna wzniesiona
w XIX wieku, drewniana o konstrukcji słupowej. Wracając tą samą trasą (1,5 km = 8 min.) dojeżdżamy do skrzyżowania
w Leszkowicach, na którym skręcamy w lewo i jadąc dalej prosto przez ok. 4 km (20 min.) w kierunku północnym
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docieramy do skrzyżowana, na którym skręcamy w lewo, mijamy szkołę i na kolejnym skrzyżowaniu ponownie skręcamy
w lewo, by dojechać do Ostrówka Kolonii (1 km = 5 min.). Dla turysty warty zobaczenia jest zespół kościelny z 1921
roku. Największym zabytkiem historycznym kościoła jest obraz Matki Bożej - Umilenie z XVIII wieku. Wracając nie
skręcamy ponownie w prawo w drogę przy szkole, lecz jedziemy cały czas prosto do głównej trasy (ok. 1 km = 5 min.),
gdzie skręcamy w lewo na północ i po ok. 1 km (5min.) dojeżdżamy do Cegielni. Nazwa wsi wywodzi się od
nieistniejącej już cegielni, która istniała jeszcze w 1879 roku, jest to nazwa kulturowa. Z miejscowości tej kierując się na
północ po ok. 1,5 km (8 min.) docieramy do Dębicy Kolonii. Dalej trasa prowadzi w kierunku północno – zachodnim, by
po ok. 3 km (15 min.) dotrzeć do Zawady, w której miejscem pamięci historycznej jest cmentarz kolonistów niemieckich z
1900 roku. Poruszając się w tym samym kierunku, po ok. 3 km (15 min.) docieramy do Dębicy. Znajduje się tu
pozostałość zespołu dworsko – pałacowego z II poł. XIX w. oraz kapliczka murowana z II poł. XIX wieku. Z Dębicy dalej
trasa wiedzie w kierunku zachodnim do Babczyzny (1,5 km = 8 min.). Po pokonaniu kolejnego 1, 5 km w kierunku
południowym docieramy do Tarkawicy. Interesujące i warte zobaczenia w Tarkawicy jest tradycyjne budownictwo sprzed
1945 roku, stanowiące około 10% ogółu zabudowy mieszkalnej. Zachowały się jeszcze stodoły kryte strzechą, formy
zabudowy tradycyjnej drewnianej z XIX i początku XX wieku. W miejscowości tej planuje się lokalizację wiaty przy
wiejskiej świetlicy. Będzie to zadaszone miejsce przeznaczone do odpoczynku i rekreacji, służące turystom i
mieszkańcom.
Gmina Kock
Z Tarkawicy kierujemy się na zachód i po przejechaniu ok. 6 km (30 min.) dojeżdżamy do Kocka. Możemy podziwiać tu
zespół urbanistyczny miasta z XV-XVIII wieku, pałac Jabłonowskich, pomniki T. Kościuszki i gen. Kleeberga, a także
poznać historię chasydyzmu kockiego potępiającego ascezę i głoszącego radość życia. W Kocku skręcamy w prawo i
zataczamy pętle wokół rynku. Dalej jadąc w prawo w kierunku zachodnim, skręcamy w lewo na południe i dojeżdżamy
do miejscowości Podgóry (ok. 3 km = 15 min.) , gdzie rozciąga się obszar chronionego krajobrazu „Podgóry”. Stąd
kierujemy się na południowy - zachód w kierunku Bożniewic (ok. 3 km = 15 min.). Tu znajdować się będzie wiata
położona blisko Wieprza z przepięknym widokiem na obszary Natura 2000 i starorzecze Wieprza. Jadąc prosto
dojeżdżamy do Zakalewa, graniczącego z rzeką Wieprz (ok.2 km = 10 min.). W Zakalewie skręcamy w prawo i jadąc
cały czas na północ dojeżdżamy do Poizdowa (3 km = 15 min.). W czasie wojny obronnej 1939 r. w okolicach wsi miały
miejsce działania zbrojne Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” i epizody bitwy pod Kockiem. W Poizdowie
skręcamy w prawo na wschód, jadąc cały czas prosto przejeżdżamy przez Białobrzegi (3 km = 15 min.), gdzie można
zobaczyć mogiłę Berka Joselewicza - pułkownika wojska polskiego, oficera Legionów Polskich we Włoszech. Po
pokonaniu kolejnych 3 km (15 min.) na wschód powracamy do Kocka.
Gmina Firlej
Z Kocka wjeżdżamy na teren gminy Firlej. Brak przemysłu, piękne, duże kompleksy leśne bogate w grzyby, jagody i
borówki, dwa jeziora Kunów i Firlej, rzeki Wieprz i Tyśmienica ze swoistym zróżnicowanym otoczeniem, cisza i spokój
sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi. Kierując się na południe przeprawiamy się przez Tyśmienicę, jadąc dalej w Woli
Skromowskiej (3 km =15 min.), skręcamy w lewo i po ok. 5 km (25 min.) dojeżdżamy do Sułoszyna. Z Sułoszyna dalej
jedziemy na południe, przeprawiamy się przez Wieprz i dojeżdżamy do Serocka (ok. 5 km = 25 min.). Serock jest
bardzo starą miejscowością, notowaną już w 1317 roku, kiedy to Władysław Łokietek nadał jej prawo średzkie,
potwierdzone w 1330 roku. Dawną przeszłość miejską można wypatrzeć dzisiaj, w charakterze licznych, obecnie
wiejskich uliczek, wytyczonych pomiędzy zabudowaniami. W Serocku nadal kierujemy się na południe, jadąc brzegiem
jeziora Firlej, od strony południowej docieramy do centrum Firleja (ok. 5 km = 25 min.). Jezioro otoczone jest ładnymi,
piaszczystymi plażami idealnie nadającymi się do opalania. Woda w jeziorze jest czysta, a bezpieczeństwa kąpieli
strzeże kilku wykwalifikowanych ratowników. Również wędkarze znajdą tu coś dla siebie. Punktem umożliwiającym
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odpoczynek będzie wiata umieszczona na plaży nad brzegiem jeziora Firlej. Obiekt będzie ponadto zawierał tablicę
informacyjną, plac zabaw, inne elementy infrastruktury turystycznej (przystań rowerowa). W Firleju możemy zobaczyć
drewniany kościół parafialny z 1880 roku, ciekawe budynki mieszkalne z XIX wieku, pomnik J. Piłsudskiego. Z Firleja
kierujemy się na południe i po 10 km (50 min.) dojeżdżamy do Kamionki, gdzie kończy się nasza podróż „Leśnym
Szlakiem”.
Długość całego szlaku wynosi ok. 193, 5 km.
Długości w kilometrach tras między miejscowościami lub charakterystycznymi punktami przedstawia się następująco:
Punkt początkowy
Kamionka
Kozłówka
Samoklęski
Syry
Starościn
Kol. Biadaczka
Dąbrówka
Rybakówka
Stary Tartak
Kopanina
Łucka Kolonia
Serniki
Nowa Wola
Brzostówka
Brzostówka Kolonia
Nowa Wieś
Wola Sernicka
Serniki
Chlewiska
Zapłocie
Pałecznica
Kol. Tarło
Tarło
Brzeźnica Bychawska
Kolonia Brzeźnica
Książęca
Las Górecki
Niedźwiada
Kol. Niedźwiada
Klementynów
Szczekarków
Brzeziny
Góra Tatarska
Leszkowice
Ostrówek
Cegielnia
Dębica Kolonia
Zawada
Dębica
Babczyzna
Tarkawica
Kock
Podgóry
Bożniewice
Zakalew
Poizdów
Białobrzegi
Kock
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Punkt końcowy
Kozłówka
Samoklęski
Syry
Starościn
Kol. Biadaczka
Dąbrówka
Rybakówka
Stary Tartak
Kopanina
Łucka Kolonia
Serniki
Nowa Wola
Brzostówka
Brzostówka Kolonia
Nowa Wieś
Wola Sernicka
Serniki
Chlewiska
Zapłocie
Pałecznica
Kol. Tarło
Tarło
Brzeźnica Bychawska

Odległość

Kolonia Brzeźnica Książęca

2 km
7 km
ok. 2,5- 3 km
ok. 3 km
3 km
ok. 3 km
ok. 1,5 km
ok. 2 km
ok. 6
3,5 km
ok. 1 km
ok. 9 km
4 km
ok. 1 km
ok. 2 km
ok. 4 km
ok. 3 km
ok. 5 km
ok. 2,5 km
ok. 0,5 km
ok. 3 km
ok. 1,5
5 km
5 km

Las Górecki

ok. 2 km

Niedźwiada
Kol. Niedźwiada
Klementynów
Szczekarków
Brzeziny
Góra Tatarska
Leszkowice
Ostrówek
Cegielnia
Dębica Kolonia
Zawada
Dębica
Babczyzna
Tarkawica
Kock
Podgóry
Bożniewice
Zakalew
Poizdów
Białobrzegi
Kock
Sułoszyn

2 km
3 km
ok. 1 km
ok. 3,5 km
ok. 4 km
ok. 2 km.
ok. 6 km
7 km
ok. 3 km
1,5 km
ok 3 km.
ok. 3 km
ok. 1,5 km
1,5 km
ok. 6 km
ok. 3 km
3 km
ok. 2 km
3 km
3 km
3 km
ok. 8 km

Przybliżony
czas przejazdu
10 min.
35 min.
15 min.
15 min.
15 min.
15 min.
8 min.
10 min.
30 min.
18 min.
5 min.
45 min.
20 min.
5 min.
10 min.
20 min.
15 min.
25 min.
12 min.
2,5 min.
15 min.
8 min.
25 min.
25 min.
10 min.
10 min.
15 min.
5 min.
17 min.
20 min.
10 min.
30 min.
35 min.
15 min.
8 min.
15 min.
15 min.
8 min.
8 min.
30 min.
15 min.
15 min.
10 min.
15 min.
15 min.
15 min.
40 min.
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Sułoszyn
Serock
Firlej

Serock
Firlej
Kamionka

ok. 5 km
ok. 5 km
10 km

25 min.
25 min.
50 min.

Przebieg trasy Doliną Wieprza
Gmina Lubartów: Wólka Rokicka. Gmina Serniki: Serniki. Gmina Lubartów: Szczekarków. Gmina Niedźwiada:
Leszkowice . Gmina Firlej: Serock. Gmina Kock: Bożniewice.
Opis trasy:
Trasa „Dolina Wieprza” obejmuje swym zasięgiem część środkowej doliny Wieprza, położoną pomiędzy
miejscowościami Rokitno, gm. Lubartów i Zakalew, gm. Kock. Na obszarze tym bieg rzeki nie jest uregulowany.
Bezpośrednio przy rzece znajdują się liczne starorzecza, częściowo zarośnięte i wypełnione wodą. Głębokość rzeki
sięga 3 metrów, latem szerokość rzeki nie przekracza 10-12 metrów. Zdarza się, szczególnie po wiosennych roztopach i
w czasie letnich obfitego deszczu, zalanie przez rzekę okolicznych terenów. Na obszarze objętym niniejszym szlakiem
posiada on jeden dopływ, rzekę Tyśmienicę, która wpada do Wieprza w okolicach Kocka. Średni przepływ rzeki w
okresie ostatnich 40 lat wynosi ok. 22,4 m 3/s.
Trasa rozpoczyna się na prywatnej przystani w Wólce Rokickiej leżącej na terenie gminy Lubartów. Przystań posiada
miejsca do cumowania kajaków oraz miejsce do palenia ognisk. Po przepłynięciu ok. 5 km (1,5 – 2 godz.) w kierunku
północnym docieramy do miejsca, gdzie planowana jest przystań w Sernikach. Istnieje opracowana wizualizacja z
przystanią kajakową na spokojnym odcinku niewielkiej odnogi Wieprza, planowana jest lokalizacja plaży oraz terenu
rekreacyjnego wraz z oznaczeniami turystycznymi oraz punktem umożliwiającym uruchomienie wypożyczalni kajaków.
Płynąc dalej w kierunku północnym, przez ok. 8 km ( ok. 2 – 3 godz.) docieramy do prywatnej przystani Szczekarkowie.
Jest tam miejsce do cumowania kajaków i podstawowa infrastruktura umożliwiająca wypoczynek nad Wieprzem.
Poruszając się dalej w kierunku północnym, przez ok. 9 km ( ok. 2 – 3 godz.) dopływamy do Leszkowic, gdzie jest
planowana przystań na terenie gminnym z parkingiem, boiskami, wypożyczalnią kajaków i punktem gastronomicznym.
Po przepłynięciu ok. 6 km (ok. 2 godz.), na północny zachód dopływamy do Serocka. Planowany jest tam punkt do
cumowania kajaków, w niedalekiej odległości istnieje wiejska świetlica, która wykorzystywana będzie również na cele
turystyczne. Ostatni odcinek trasy to spływ ok. 12 km ( ok. 3 - 4 godz.) na zachód do miejscowości Bożniewice, gdzie
planowany jest punkt do cumowania kajaków w pewnej odległości od planowanej wiaty w Bożniewicach. Długość całej
trasy to ok. 40 km (ok. 12 – 14 godz.).
Miejsca przystankowe posiadać będą dwojaki charakter:
Punkt umożliwiający odpoczynek z wiatą;
Tablica informacyjna z informacja na temat danego miejsca i jego najbliższych okolic.
Lokalizacja punktów umożliwiających odpoczynek wraz z wiatą:
 Kozłówka - teren położony przy wiejskiej świetlicy z planowanym placem zabaw, tablicą informacyjną. Planuje się
lokalizację solidnej wiaty. Obiekt położony w bliskim sąsiedztwie pałacu.
 Dąbrówka teren w centrum miejscowości na którym zaplanowana jest lokalizacja wiaty, placu zabaw, punktu
rowerowego, tablicy informacyjnej. Obiekt będzie wykorzystywany przez turystów posiadających działki rekreacyjne i
stałych mieszkańców miejscowości.
 Serniki – wiata z miejscem na ognisko zostanie zlokalizowana w ramach zagospodarowania przystani w Sernikach.
Punkt położony w zakolu Wieprza i nad niedużym stawem. Planowana jest też budowa plaży oraz umieszczenie tablicy
informacyjnej.
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 Nowa Wola – punkt w okolicy nieczynnej mleczarni i funkcjonującej szkoły położony w samym centrum
miejscowości. Lokalizacja wiaty i tablicy informacyjnej.
 Pałecznica – punkt nad działającym Zalewem w Pałecznicy wyposażony w podstawową infrastrukturę turystyczną.
 Leszkowice - wiata z miejscem na ognisko zostanie zlokalizowana w ramach zagospodarowania przystani w
Leszkowicach. Punkt położony w zakolu Wieprza z planowanymi boiskami, parkingiem, ogrodzeniem i tablicą
informacyjną.
 Tarkawica – lokalizacja wiaty przy wiejskiej świetlicy w Tarkawicy. Zadaszone miejsce przeznaczone do
odpoczynku i rekreacji służące turystom i mieszkańcom.
 Bożniewice - wiata położona w blisko Wieprza z przepięknym widokiem na obszary Natura 2000 i starorzecze
Wieprza.
 Firlej – wiata umieszczona na plaży nad brzegiem jeziora Firlej. Obiekt będzie ponadto zawierał tablicę
informacyjną, plac zabaw, inne elementy infrastruktury turystycznej (przystań rowerowa).

2.1.2. Dolina Wieprza
Z 7 gmin wchodzących w skład LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” tylko jedna (Gmina Kamionka) nie posiada
bezpośredniego dostępu do rzeki. W ramach realizowanego przedsięwzięcia planowana jest realizacja:
2 rozbudowanych przystani, z plażami i infrastrukturą turystyczną (Serniki, Leszkowice);
2 niewielkich punktów do cumowania kajaków ( Serock, Bożniewice);
2 prywatnych przystani już zrealizowanych ( Wólka Rokicka, Szczekarków).
Opis przebiegu szlaku wodnego w dół rzeki przedstawia się następująco:
Gmina Lubartów: Wólka Rokicka. Gmina Serniki : Serniki. Gmina Lubartów: Szczekarków. Gmina Niedźwiada:
Leszkowice . Gmina Firlej: Serock. Gmina Kock: Bożniewice.
Lokalizacja przystani wodnych na Wieprzu:
Wólka Rokicka – istniejąca prywatna przystań posiada miejsce do cumowania kajków, miejsce do palenia
ognisk;
Serniki – istnieje opracowana wizualizacja z przystanią kajakową na spokojnym odcinku niewielkiej odnogi
Wieprza, planowana jest lokalizacja plaży oraz terenu rekreacyjnego wraz z oznaczeniami turystycznymi oraz
punktem umożliwiającym uruchomienie wypożyczalni kajaków;
Szczekarków – prywatna przystań z miejscem do cumowania kajaków i podstawową infrastrukturą
umożliwiającą wypoczynek nad Wieprzem;
Leszkowice – planowana przystań na terenie gminnym z parkingiem, boiskami, wypożyczalnią kajaków i
punktem gastronomicznym;
Serock – planowany punkt do cumowania kajaków, w niedalekiej odległości istnieje wiejska świetlica która
wykorzystywana będzie również na cele turystyczne;
Bożniewice – planowany punkt do cumowania kajaków w pewnej odległości od planowanej wiaty w
Bożniewicach.
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3. Opracowanie koncepcji zagospodarowania miejsc postojowych na podstawie
przykładowych ofert
3.1. Przykłady wiat postojowych na przystankach rowerowych oraz przystaniach wodnych
W niniejszym rozdziale przedstawione zostały propozycje przykładowych wiat przystankowych wraz z szacunkowymi
cenami. Poniższe wizualizacje są jedynie propozycjami od jednego wykonawcy (Mentor s.c. Agencja Reklamy i
Dydaktyki z Połczyna Zdroju), który zajmuje się kompleksowym wykonywaniem tego typu usług przy projektach ścieżek
rowerowych i dydaktycznych co daje możliwie całościowy i miarodajny ogląd poruszanego zagadnienia. Mają one
jedynie charakter poglądowy i mogą stanowić propozycję dla wykonawcy koncepcji szlaku na terenie danej gminy. W
związku z tym, iż niniejsze opracowanie zawiera kilka propozycji wiat przystankowych, zakłada się następujący możliwy
sposób ich wykorzystania:
Na terenie całego obszaru LGD zostanie wybrany jeden wzór wiaty, który będzie wykorzystany na obszarze
wszystkich gmin tworzących partnerstwo (Firlej, Kamionka, Kock, Lubartów, Niedźwiada, Ostrówek, Serniki).
Na terenie każdej z gmin obowiązywał będzie inny wzór wiaty przystankowej. W tym układzie konstansem
promocyjnym całego obszaru LGD będą tablice wizualizacyjne, wspólne dla całego założenia nowobudowanej
infrastruktury turystycznej.
Nie przewiduje się mieszania poszczególnych modeli wiat w ramach jednej gminy.
3.1.1.

Ławo stół zadaszony WO1

Ogólna charakterystyka konstrukcji wraz z orientacyjną ceną:
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Konstrukcja drewniana, słupy na kotwach stalowych, pokrycie dachu wykonane z deski 15x2,5 cm. Deska montowana
na zakładkę 3 cm. Pokrycie zamiennie z blachy lub papy. Ławostół wykonany z bali długości 2 m. Materiał świerk.
Orientacyjna cena z montażem - 3300 zł netto. Ławo stół zadaszony z tarcicy – 1800 zł netto.

3.1.2. Zadaszenie z ławo stołem Wz02

Ogólna charakterystyka konstrukcji wraz z orientacyjną ceną:
Ławka z tarcicy, długość stołu 2 m, materiał świerk. Cena z montażem – 5900 zł netto. Dopłata za ławo stół z bali – 600
zł netto.

3.1.3. Zadaszenie z ławo stołem Wz11

Ogólna charakterystyka konstrukcji wraz z orientacyjną ceną:

Podstawa ławo stołu z półbali, siedziska z tarcicy 7 cm, długośd stołu 2m. Materiał świerk. Cena z
montażem – 4300 zł netto.
Ławo stół z tarcicy, długośd stołu 2m. Materiał świerk. Cena z montażem – 3900 zł netto.
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3.1.4. Zadaszenie z ławo stołem Wz08

Ogólna charakterystyka konstrukcji wraz z orientacyjną ceną:
Zadaszenie czterostronne na planie kwadratu 3x3m, ławo stół z tarcicy zabetonowany na kotwach stalowych lub
wolnostojący, Boki grodzone palisadą. Cena z montażem – 4900 zł netto.

3.1.5. Zadaszenie z ławo stołem Wz06

Ogólna charakterystyka konstrukcji wraz z orientacyjną ceną:
Zadaszenie na planie prostokąta 2,7x9m ławo stół z tarcicy. Boki grodzone słupkami. Cena z montażem – 14000 zł
netto. Dopłata za ławo stoły z bali (3 szt.) – 2000 zł netto.
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3.1.6. Zadaszenie z ławo stołem Wz04

Ogólna charakterystyka konstrukcji wraz z orientacyjną ceną:
Ławo stoły z tarcicy, podstawa konstrukcji prostokątna. Wymiary 2,70x9m. Cena z montażem 19 000 zł netto.
3.1.7. Zadaszenie z ławo stołem Wz10

Ogólna charakterystyka konstrukcji wraz z orientacyjną ceną:
Ławo stoły z bali. Podstawa konstrukcji prostokątna. Wymiary 3x9m. Dach jednostronnie opadający do ziemi. Cena z
montażem 13800 zł netto.

3.2. Przykłady infrastruktury towarzyszącej wiatom przystankowym.
3.2.1. Kosze na śmieci
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3.2.2. Stojaki rowerowe

3.2.3. Stelaże na tablice informacyjne
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3.2. Opracowanie koncepcji zagospodarowania przystanków i przystani - oznaczenia
W niniejszym rozdziale przedstawione zostały propozycje dotyczące oznaczania trasy rowerowej „Leśny Szlak” i spływu
kajakowego po Wieprzu, określonego nazwą „Dolina Wieprza”. Dla każdego z dwóch typów infrastruktury turystycznej
opracowano po cztery propozycje. Wybór należał będzie do bezpośrednich realizatorów poszczególnych komponentów
przedsięwzięcia. Zakłada się następujący sposób ich wykorzystania: na terenie całego obszaru LGD zostanie wybrany
jeden wzór tablicy wizualizacyjnej, która będzie wykorzystana na obszarze wszystkich gmin tworzących partnerstwo
(Firlej, Kamionka, Kock, Lubartów, Niedźwiada, Ostrówek, Serniki).
3.2.1. Oznakowanie trasy rowerowej „Leśny szlak” i szlaku wodnego „Dolina Wieprza”
Definicje i zagadnienia ogólne
Zasady znakowania szlaków, przedstawione w powyższym opracowaniu zgodne są z Instrukcja znakowania szlaków
turystycznych (2007) opracowaną przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze, jak również z następującymi
aktami prawnymi:





Ustawa z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 707 z późn. zm.),
Ustawa z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2007 r. Nr 19, poz. 115),
Ustawa z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.),
Ustawa z 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019).
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Według powyższego opracowania szlakiem turystycznym jest wytyczona w terenie trasa służąca do odbywania
wycieczek, oznakowana jednolitymi znakami (symbolami) i wyposażona w urządzenia informacyjne, które zapewniają
bezpieczne i spokojne jej przebycie turyście o dowolnym poziomie umiejętności i doświadczenia, o każdej porze roku i w
każdych warunkach pogodowych, o ile szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej (np. okresowe zamykanie w
przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub ze względów przyrodniczych na terenach chronionych).
Rozróżnia się następujące rodzaje szlaków turystycznych:
 piesze górskie i nizinne oraz ścieżki spacerowe, przyrodnicze i dydaktyczne,
 narciarskie,
 rowerowe,
 kajakowe,
 jeździeckie.
Każdy rodzaj szlaku powinien posiadać własny jednolity system znaków i urządzeń informacyjnych. Wyznakowanie
nowego szlaku powinno być uzasadnione analizą dotyczącą:
 potencjalnej atrakcyjności szlaku i przewidywanej frekwencji na nim,
 dostępności szlaku (możliwość dojazdu do punktów początkowych i pośrednich),
 stanu zagospodarowania turystycznego przyszłego szlaku,
 powiązań projektowanego szlaku z istniejącą siecią szlaków.
 Natomiast sam przebieg szlaku powinien być uzgodniony z właścicielami lub użytkownikami terenów, przez które
będzie przebiegać, właściwymi władzami samorządowymi, a w niektórych przypadkach również z:
 nadleśnictwami, dyrekcjami parków krajobrazowych, Wojewódzkimi Konserwatorami Przyrody (w przypadku
przebiegu przez rezerwaty przyrody),
 organami administracji dróg wodnych,
Przy wyznaczaniu i oznaczaniu szlaków należy kierować się kilkoma zasadami następującymi zasadami:
 Szlaki lądowe, powinny prowadzić istniejącymi ścieżkami i drogami o nieutwardzonej nawierzchni, a gdy zachodzi
konieczność zachowania ciągłości szlaku odcinek taki po drodze utwardzonej powinien być jak najkrótszy; szlaki
rowerowe mogą prowadzić także po drogach o nawierzchni utwardzonej.
 Szlak powinien zaczynać się (kończyć) przy przystankach komunikacji zbiorowej, w punktach węzłowych szlaków,
przy obiektach turystycznych lub w innych łatwo dostępnych miejscach koncentracji ruchu turystycznego.
 W miastach szlaki powinny zaczynać się przy końcowych, a wyjątkowo pośrednich przystankach komunikacji
miejskiej. W mniejszych miejscowościach wszystkie szlaki powinny się schodzić w jednym miejscu.
Z kolei sam szlak powinien przebiegać w sposób logiczny, bez niepotrzebnego nadkładania drogi, a także być
wyposażony w znaki i urządzenia informacyjne. Należy także pamiętać, że nie powinien on prowadzić jednocześnie tą
samą drogą z innym rodzajem szlaku, np. pieszy z rowerowym lub jeździeckim, chyba że jest to konieczne i nie będzie
zagrażać bezpieczeństwu turysty. Nie powinno się również prowadzić nowej trasy wspólnie z innym szlakiem na
odcinku dłuższym niż 3 km.

Oznakowanie szlaków - zasady
Wyróżnia się dwie grupy symboli stosowanych do oznakowania szlaków, należą do nich znaki określające przebieg
szlaku oraz znaki informacyjne i ostrzegawcze. Znaki na szlakach pieszych, rowerowych oraz ścieżkach spacerowych,
przyrodniczych i dydaktycznych powinny być wykonywane na białym tle, wyłącznie w kolorach: czerwonym, niebieskim,
zielonym, żółtym i czarnym. Oznaczenia tras narciarskich wykonywane są na pomarańczowym tle w kolorach:
czerwonym, niebieskim, zielonym i czarnym. Szlaki jeździeckie posiadają białe tło i pomarańczowe oznaczenia. Z kolei
spływy kajakowe w kolorze czarnym na białym tle, z granatową obwódką, a ostrzegawcze na białym tle z czerwona
obwódką.
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Oznakowanie trasy rowerowej
znak podstawowy
kwadrat o boku 200 mm otoczony
obwódką o szerokości 5 mm w kolorze
czarnym; w górnej części znaku
umieszczony jest wizerunek roweru w
kolorze czarnym, poniżej prostokąt o
wymiarach 150x50 mm w kolorze szlaku
znak początku (końca) szlaku
kwadrat o boku 200 mm otoczony
obwódką o szerokości 5 mm w kolorze
czarnym; w górnej części znaku
umieszczony jest wizerunek roweru w
kolorze czarnym, poniżej koło o średnicy
50 mm w kolorze szlaku
znak zmiany kierunku
kwadrat o boku 200 mm, otoczony czarną
obwódką, o szerokości 5 mm; w górnej
części znaku umieszczony wizerunek
roweru w kolorze czarnym, poniżej strzałka
o długości 120 mm w kolorze szlaku
znaki informacyjne: drogowskaz
o wymiarach 400x200 mm otoczony
obwódką szerokości 5 mm w kolorze
czarnym; znak składa się z dwu części
podzielonych pionową linią ciągłą o
szerokości 5 mm w kolorze czarnym; w
większej części znaku u góry umieszczony
jest wizerunek roweru w kolorze czarnym
oraz strzałka skierowana w lewo, prawo
lub w górę w kolorze szlaku; poniżej
umieszczone są nazwy miejscowości,
przez które prowadzi szlak z odległościami
w kilometrach w kolorze czarnym; w
mniejszej części znaku umieszczona jest
nazwa jednostki znakującej; na odwrocie
znaku umieszcza się w sposób trwały
numer ewidencyjny znaku na danym
szlaku
tablica informacyjna z siecią szlaków
rowerowych
o wymiarach 600x750 mm lub 750x1000
mm – w treści tablicy znajduje się logo i
nazwa administratora szlaku, legenda oraz
schemat szlaków rowerowych najbliższej
okolicy od miejsca ustawienia tablicy; na
schemacie
linie
symbolizujące
poszczególne szlaki powinny odpowiadać
kolorom tych szlaków; zaleca się
podawanie numerów kodowych szlaków; w
legendzie znajdują się wizerunki rowerów
w kolorach szlaków z podanym obok
numerem kodowym oraz nazwami
miejscowości początku i końca szlaku
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tablica dydaktyczna
zawierająca opis obiektu ustawiana w jego
sąsiedztwie; jej wymiary i sposób
wykonania
uzależnione
są
od
prezentowanej treści; tablica powinna
zawierać nazwę właściciela obiektu oraz
logo i nazwę jednostki znakującej;

Oznakowanie szlaku kajakowego

tablica z zadaszeniem
każda tablica składa się z dwóch paneli:
górny przedstawia znak informacyjny lub
ostrzegawczy; dolny – tabliczka
znamionowa przedstawiająca nazwę lub
imię i logo szlaku, nazwę lub logo PTTK
oraz kolejny numer znaku na szlaku

znak szlaku z kilometrażem mierzonym
w górę rzeki

plan sytuacyjny

znak - miejsce wodowania
(z lewej strony)

znak - miejsce wodowania (z prawej
strony)
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znak - miejsce dobijania
(z prawej strony)

znak - miejsce dobijania (z lewej strony)

znak – niebezpieczeństwo

znak – pale

znak - miejsce nie do przepłynięcia
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3.2.2.Mapa szlaków rowerowych i wodnych terenu Lokalnej Grupy Działania

Mapa przebiegu szlaku rowerowego i wodnego po terenie Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”
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3.2.3.Mapa szlaków rowerowych i wodnych na terenie Gminy Firlej
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3.2.4.Mapa szlaków rowerowych i wodnych na terenie Gminy Kamionka
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3.2.5.Mapa szlaków rowerowych i wodnych na terenie Gminy Kock
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3.2.6.Mapa szlaków rowerowych i wodnych na terenie Gminy Lubartów
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3.2.7. Mapa szlaków rowerowych i wodnych na terenie Gminy Niedźwiada
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3.2.8. Mapa szlaków rowerowych i wodnych na terenie Gminy Ostrówek
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3.2.9. Mapa szlaków rowerowych i wodnych na terenie Gminy Serniki

58

KONCEPCJA PRZEBIEGU SZLAKÓW WODNYCH I ROWEROWYCH NA OBSZARZE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINĄ WIEPRZA I
LEŚNYM SZLAKIEM”

4. Informacje tekstowe, które będą zamieszczane na tablicach informacyjnych
Poniżej przedstawione zostały opisy, które zamieszczone będą na tablicach informacyjnych rozstawionych wzdłuż trasy
rowerowej „Leśny Szlak” oraz szlaku wodnego „Dolina Wieprza”. Poniższego zestawienia nie należy jednak traktować
jako wersji ostatecznej, gdyż na etapie realizacji koncepcji mogą pojawić się nowe propozycje przebiegu szlaku lub jego
oznaczania. Niemniej wskazane propozycje obejmują najważniejsze z punktu atrakcyjności turystycznej obiekty.
TRASA ROWEROWA „LEŚNY SZLAK”
Kamionka
Najstarsza zachowana pewna wzmianka o Kamionce (Camon'ka) pochodzi z 1415 roku. W 1450 roku Jan z Oleśnicy, za
zgodą Kazimierza Jagiellończyka, przekształcił system prawny miasta z prawa polskiego na niemieckie, co bardzo
poprawiło sytuację ekonomiczną i prawną mieszkańców. W 1656 roku Kamionka została splądrowana i spalona przez
wojska szwedzkie. Wtedy straciła m.in. dawne przywileje królewskie. Jacek Michałowski - ówczesny właściciel, starosta
krzepicki, przywilejem Jana Kazimierza z 1659 roku przywrócił miastu prawo magdeburskie. Nękające miasteczko
epidemie zdziesiątkowały ludność, a pożary w 1806 i 1845 roku zniszczyły jego zabudowania. Powstanie styczniowe
było dla miasta wielkim ciosem: wielu mieszkańców zginęło w bitwach i potyczkach, wielu innych aresztowano i
wywieziono na Syberię. W 1869 r. odebrano Kamionce prawa miejskie. Otrzymała status osady i stała się siedzibą
gminy. Funkcję tą pełni po dzisiejszy dzień.
Na terenie miejscowości znajdują się zabytki dokumentujące bogatą historię miejscowości. Szczególną uwagę należy
zwrócić na następujące obiekty:
Kościół parafialny pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Kamionce - murowany kościół wzniesiony pod koniec
XV wieku lub początku XVI, najstarszy w powiecie lubartowskim, należy do najstarszych w województwie lubelskim.
Zachował swoją gotycką bryłę, przez co na Lubelszczyźnie jest unikatem. Przy kościele znajduje się również unikatowa
rotunda, w której spoczywają członkowie rodziny Weysenhoffów.
Cmentarz: kaplica Cmentarna rodziny Zamoyskich z początku XX wieku oraz zabytkowe nagrobki.
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Pałac wzniesiony został około 1742 roku dla rodziny Bielińskich według projektu Józefa Fontany. W roku 1799 stał się
własnością rodziny Zamoyskich. Na przełomie XIX i XX wieku został gruntownie przebudowany przez Konstantego
Zamoyskiego, któremu obiekt zawdzięcza swój obecny kształt i wyposażenie. W czasach swojej świetności (koniec XIX
i początek XX wieku) pałac pełnił funkcję centrum ordynacji kozłowieckiej.
We wnętrzach pałacowych zachował się autentyczny wystrój z przełomu XIX i XX wieku w stylu Drugiego Cesarstwa. W
skład kompleksu parkowo – pałacowego wchodzi kaplica pałacowa, która wzorowana na kaplicy królewskiej w Wersalu,
skąd skopiowano sztukaterie, kolumnadę, ołtarz i prospekt organowy.
Trzon zbiorów stanowi wyposażenie ruchome pałacu, tworzące jedyny w Polsce zespół dziewiętnastowiecznych
portretów, kopii obrazów i rzeźb, mebli, ram, luster, karniszy, lambrekinów, kotar, świeczników. Muzeum posiada
również bogate zbiory porcelany, szkła, sreber, tkanin i innych przedmiotów rzemiosła artystycznego. Pałacowa
biblioteka liczy 7300 woluminów, w tym 620 starodruków. Zbiory archiwum zawierają ponad 5000 listów
i dokumentów. Zachowało się prawie 1900 zabytkowych fotografii oraz 1500 rolek z nagraniami muzyki klasycznej do
odtwarzania na pianoli i organoli.
W budynku dawnej powozowni mieści się jedyna w Polsce Galeria Sztuki Socrealizmu, w której prezentowane są prace
ze znajdujących się w muzeum wielkich zbiorów sztuki pierwszej połowy lat 50 - tych XX wieku. Kolekcja ta liczy 1600
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rzeźb, obrazów, rysunków, grafik i plakatów. Ponadto w budynkach gospodarczych zrekonstruowano i udostępniono
zwiedzającym powozownię.
Samoklęski (Pałac Weysenhoffów)
Ród Weyssenhoffów, władał majątkiem Samoklęski od 1824 roku, kiedy to generał Jan Weysenhoff nabył go od
Czartoryskich. W nim spędził ostatnie lata swojego życia, tutaj również zmarł. Pochowany został w kaplicy grobowej w
Kamionce, której kształt (rotunda) jest unikatowy w skali województwa.
Na terenie miejscowości znajduje się zespół parkowo - pałacowy, w którego skład wchodzi pałac, oranżeria i park. Pod
względem stylistycznym reprezentuje on rozwinięty klasycyzm. Zbudowany został w 1800 roku według projektu znanego
architekta doby oświecenia, Christiana Piotra Aignera. W parku pałacowym znajdują się pomniki przyrody: buk
zwyczajny ,dąb szypułkowy i jesion wyniosły.
W Samoklęskach funkcjonuje gospodarstwo rybackie, które gospodaruje na stawach o powierzchni ok. 300 ha. Znajduje
się tam jedna z największych w Polsce wylęgarni ryb ciepłolubnych.
Syry
Nazwa wsi pochodzi od klinowatych pól w kształcie serów, wytyczonych jeszcze w czasach cesarskich. W czasie I wojny
światowej Syry zostały całkowicie spalone. Ten sam los spotkał wieś w czasie II wojny, a o walkach w tej okolicy mówi
napis na pomniku: ,,Cześć bohaterskim żołnierzom Armii Ludowej pod dowództwem ppłk. ,,Mietka" (Mieczysława
Moczara) i partyzantom radzieckim z oddziału Czepigi, którzy w okolicznych lasach dn. 12.5.1944 r. stoczyli zwycięski
bój z oddziałami SS ,,Wiking'' w walce o naszą i waszą wolność. W 25 rocznicę bitwy - społeczeństwo powiatu
lubartowskiego 1969 r.”.
Napis na pomniku mówi o bitwie stoczonej pomiędzy zgrupowaniem Armii Ludowej a Niemcami, w dniach 12-14 maja
1944 roku w okolicach wsi Dąbrówka, Syry i Amelin. Po wojnie wieś odbudowała się, otrzymała światło, punkt
biblioteczny, Klub Książki i Prasy ,,Ruch'' oraz sklep spożywczo - przemysłowy.
W 1981 r. dzięki ogromnemu zaangażowaniu wiejskiej społeczności i ówczesnego proboszcza ks. Tadeusza Berezy, w
centrum miejscowości została wybudowana kaplica pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, należąca do parafii w
Kamionce. Budowa została rozpoczęta pomimo sprzeciwu władz.
Miejscowość Dąbrówka
W 1375 roku Dąbrówka była własnością szlachecką, a jej właścicielem był w tym czasie Pietrasz z Dąbrówki.
Miejscowość nosiła wtedy nazwę Dambrówka. Później należała do Tęczyńskich i Oleśnickich. W 1450 roku król
Kazimierz Jagiellończyk przeniósł ją z prawa polskiego na średzkie. Obecnie jej wiejski charakter i czyste środowisko
sprawiają, że zamieszały w tej okolicy rodziny pochodzące z terenów miejskich, a nawet z zagranicy. Działają tu również
osoby zrzeszone w „Stowarzyszeniu Dla Ziemi" i propagujące idee ekologiczne oraz kultywowanie tradycji regionalnych.
Niektórzy mieszkańcy zajmują się wykonywaniem bębnów.
Kozłowiecki Park Krajobrazowy
Kozłowiecki Park Krajobrazowy utworzono w 1990 roku uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej jako jedno z ogniw
Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych województwa lubelskiego. Swoim zasięgiem obejmuje znaczną część
Lasów Kozłowieckich (ponad 90% powierzchni parku), wchodzących w skład Nadleśnictwa Lubartów. Zwartemu
kompleksowi leśnemu towarzyszą śródleśne łąki, stawy, bagienka oraz niewielkie osady leśne i rolnicze.
Duże połacie lasu wykazuje skład gatunkowy zbliżony do naturalnego. Charakterystyczne są drzewostany stare,
przeważnie sosnowe z domieszką dębu szypułkowego, brzozy brodawkowatej i osiki, rzadziej lipy, grabu i świerka. W
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niektórych partiach lasu duży udział ma stosunkowo rzadki gatunek - dąb bezszypułkowy, rosnący tu blisko wschodniej
granicy naturalnego zasięgu. Jego największe zgrupowanie objęto ochroną rezerwatową (rezerwat Kozie Góry). W runie
Lasów Kozłowieckich, na polanach, śródleśnych torfowiskach i wilgotnych łąkach występuje wiele rzadkich gatunków
roślin. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują: paproć - nasięźrzał pospolity, bardzo rzadki skrzyp zimowy, widłak
jałowcowaty, modrzewnica zwyczajna, wawrzynek wilcze-łyko, bluszcz pospolity, lilia złotogłów, wielosił błękitny, tojad
dzióbaty, listera jajowata, turówka leśna i inne.
Fauna parku jest reprezentowana przez: bociana czarnego, pustułkę, dzięcioła czarnego, dzięcioła białogrzbietego.
Osobliwością wśród ssaków są daniele (Dama dama). Licznie występuje także zwierzyna łowna: jelenie, sarny, dziki. Na
stawach w Samoklęskach gnieździ się m.in. krakwa, łabędź niemy, błotniak stawowy, rybitwa zwyczajna.
Rezerwat przyrody „ Kozie Góry”
Rezerwat przyrody „ Kozie Góry” utworzony został w 1958 roku Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego z dnia 23 lipca 1958 roku. Jego powierzchnia wynosi 41,04 ha.
Rezerwat powstał w celu zachowania ze względów przyrodniczych i naukowych fragmentu lasu dębowego o charakterze
naturalnym. Rośnie tutaj ponad 300 okazów dębu bezszypułkowego – jest to najbardziej wysunięte na wschód
stanowisko tego gatunku. Na Wysoczyźnie Lubartowskiej stanowi on charakterystyczny element krajobrazu siedlisk
piaszczystych. W rezerwacie stwierdzono 14 gatunków drzew, 6 gatunków krzewów, 91 gatunków roślin kwiatowych i
paprotników oraz 12 gatunków mszaków. Fauna rezerwatu jest typowa dla wnętrza dużych kompleksów leśnych o
dużym zróżnicowaniu poziomym i pionowym. Występują tutaj: żółw błotny, bocian czarny orlik krzykliwy, dzięcioł czarny,
kowalik, słowik szary i świstunka, a także liczne dziki, zające, jelenie i sarny.
Kozłowiecki Park Krajobrazowy
Kozłowiecki Park Krajobrazowy utworzono w 1990 roku uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej jako jedno z ogniw
Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych województwa lubelskiego. Swoim zasięgiem obejmuje znaczną część
Lasów Kozłowieckich (ponad 90% powierzchni parku), wchodzących w skład Nadleśnictwa Lubartów. Zwartemu
kompleksowi leśnemu towarzyszą śródleśne łąki, stawy, bagienka oraz niewielkie osady leśne i rolnicze.
Duże połacie lasu wykazuje skład gatunkowy zbliżony do naturalnego. Charakterystyczne są drzewostany stare,
przeważnie sosnowe z domieszką dębu szypułkowego, brzozy brodawkowatej i osiki, rzadziej lipy, grabu i świerka. W
niektórych partiach lasu duży udział ma stosunkowo rzadki gatunek - dąb bezszypułkowy, rosnący tu blisko wschodniej
granicy naturalnego zasięgu. Jego największe zgrupowanie objęto ochroną rezerwatową (rezerwat Kozie Góry). W runie
Lasów Kozłowieckich, na polanach, śródleśnych torfowiskach i wilgotnych łąkach występuje wiele rzadkich gatunków
roślin. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują: paproć - nasięźrzał pospolity, bardzo rzadki skrzyp zimowy, widłak
jałowcowaty, modrzewnica zwyczajna, wawrzynek wilcze-łyko, bluszcz pospolity, lilia złotogłów, wielosił błękitny, tojad
dzióbaty, listera jajowata, turówka leśna i inne.
Fauna parku jest reprezentowana przez: bociana czarnego, pustułkę, dzięcioła czarnego, dzięcioła białogrzbietego.
Osobliwością wśród ssaków są daniele (Dama dama). Licznie występuje także zwierzyna łowna: jelenie, sarny, dziki. Na
stawach w Samoklęskach gnieździ się m.in. krakwa, łabędź niemy, błotniak stawowy, rybitwa zwyczajna.
Miejscowość Nowa Wola
Pierwotna nazwa tej miejscowości brzmiała Wola Czyrniowska, była to osada powstała w XV wieku. Jej założycielami
byli dziedzice Czerniejowa, którzy osadzając kmieci w tym terenie nadali im pewien okres zwolnienia podatkowego
(wola), przez co powstała ta właśnie nazwa. Osada rozwijała się bardzo powoli, była to raczej większa polana w lesie niż
wieś. W XVI wieku nazwę zapisywano jako Czernieiowska Wola. Pod taką właśnie nazwą ta miejscowość występowała
do końca XVII wieku.
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W 1626 roku nazwę wsi zapisywano nadal jako Wola Czerniowska. Mimo, że była to mała osada, to była i tak większa
niż ówczesny Czerniejów, liczyła w tym czasie 2 półłanowe gospodarstw chłopskie i 3 gospodarstwa zagrodników.
W 1668 roku po raz pierwszy użyto nazwy Wola Ruska, ale jeszcze wymiennie z poprzednią nazwą (Wola
Czernieiowska seu Ruska). Od tej pory jednak zaczęła przeważać nowa nazwa. Trudno dociec skąd wzięła się nowa
nazwa. Od połowy XVII wieku dziedzicami wsi byli Drohojowscy. W 1676 roku mieszkało tu 106 osób, czyli ponad dwa
razy więcej niż w Czerniejowie. Osada ta sprzyjające warunki rozwoju. Tak też było w XVIII wieku, gdy dziedzicami byli
Potoccy, właściciele dóbr sernickich. Według danych z 1787 roku w miejscowości Wola Ruska mieszkało 538 osób.
W początkach XIX wieku nadal wzrastała liczba ludności i w 1827 roku było tu już 91 domów i 615 mieszkańców.
W pierwszej połowie XIX wieku właścicielami wsi byli: Maciej Łyszkiewicz do 1820 roku, następnie Leon Popławski i od
połowy XIX wieku Karol Grabowski, kolejni właściciele dóbr sernickich. W 1864 roku wieś została uwłaszczona i stała się
samodzielną miejscowością w gminie Serniki. W XIX wieku nazwę zapisywano jako Ruska Wola albo Ruskowola.
Wokół wsi w początkach VIII 1915 roku miały miejsce walki między Austro-Węgrami i Niemcami a Rosją, o czym
świadczą liczne wojenne cmentarze. Na obrzeżach Nowej Woli dodatkowo zlokalizowane są 2 niewielkie cmentarze z
okresu I wojny światowej położone w północnej i południowej części miejscowości.
Cmentarz wojenny nr 1 w miejscowości Nowa Wola. Położony jest na południe od wsi, przy skrzyżowaniu dróg do
Zawieprzyc i Wólki Zawieprzyckiej. Założony został na planie półkola o wymiarach 24,5x16 m. Składa się z ośmiu mogił
pojedynczych i dwóch zbiorowych. Centralnym punktem cmentarza jest pomnik z białego kamienia. Na cmentarzu
spoczywa 132 żołnierzy niemieckich. Cmentarz wojenny nr 2 w Nowej Woli. Położony jest na północ od wsi na brzegu
lasu "Baran". Założony został na planie półowalu. Pierwotnie na cmentarzu znajdowało się 18 mogił, w tym kopiec rosyjska mogiła zbiorowa. W 1934 roku na cmentarz zostały przeniesione cmentarze wojenne: z Wólki Zawieprzyckiej
(101 ekshumowanych ciał żołnierzy niemieckich) i Brzostówki (41 ciał żołnierzy niemieckich).
Miejscowość Brzostówka
Brzostówka powstała na początku XVI wieku. Była to wieś królewska, a jej pierwotna nazwa brzmiała Brzostowa
Wola. Pierwsze pisane dokumenty o tej miejscowości pochodzą z 1530 roku, kiedy to król Zygmunt I nadał w tej wsi
przywilej wójtostwa na trzech łanach.
Od początku XVII wieku istniał w tej wsi folwark, przy którym był budynek folwarczny (dwór), który jednak został „jako i
cała wieś ogniem przez kozaków spalony.” Wkrótce jednak ówczesny dzierżawca majątku wystawił nowy budynek o
czterech izbach z alkierzem. Obok nowego dworu powstał też „folwark z izbą i komorą, stodoły, obory, spiklerz i browar”.
Mieszkańcy Brzostówki znani byli z licznych wystąpień przeciw dzierżawcom, a ówczesne sądy królewskie notowały
liczne przypadki skarg i rozpraw sądowych między mieszkańcami tej wsi a dzierżawcami.
We wsi zachowało się wiele budynków drewnianych pochodzących jeszcze z pierwszej połowy XIX wieku. Są
zbudowane w konstrukcji zrębowej dwutraktowe z przelotową sienią i mieszkalnymi pomieszczeniami po bokach.
Wewnątrz znajdują się stropy belkowane. W niektórych domach zachowały się od frontu wysunięte dwuspadowe daszki
wsparte na czterech słupach z ozdobnymi szczytami.
Do zabytków w Brzostówce należą też przydrożne kapliczki. Jedna pochodzi zapewne z końca XVIII wieku, była
uszkodzona podczas I wojny światowej, odnowiono ją w 1921 roku. Jest murowana z cegły w kształcie czworobocznego
słupa o trzech coraz węższych kondygnacjach. Druga z kapliczek pochodzi z przełomu XIX i XX wieku, jest murowana z
cegły czworoboczna z dwuspadowym daszkiem.
Miejscowość Serniki
Dzisiejsze Serniki, nosiły kiedyś nazwę "Syrniki", a w XV wieku „Zyrniki”. Dopiero w 1676 roku nazwę zmieniono na
obecną. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą już z 1330 roku, kiedy to sernickie dobra wchodziły w skład posiadłości
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kanonika krakowskiego, a król Władysław Łokietek zmienił dla nich prawo osadnictwa. Nazwa wsi wiążę się z serami
dobrej jakości, jakie były wytwarzane przez jej mieszkańców.
Serniki znajdowały się między innymi we władaniu Osmólskich, Siennickich i Potockich. Potocki ufundował
późnobarokowy kościół zaprojektowany przez Jakuba Fontanę. Został wybudowany na miejscu starego, spalonego
kościoła i stoi do dziś . Kolejny właściciel Leon Popławski zbudował na terenie miejscowości przędzalnię bawełny, ale
fabryka nie została uruchomiona, a maszyny sprzedano do Łodzi. Dobra Sernickie przez kilkadziesiąt lat należały też do
rodziny Grabowskich. Mieli oni w Sernikach wspaniałą stajnię wyścigową. W dniu 22 czerwca 1870 roku ówczesny
„Kurier Lubelski” pisał o niej tak: „Otrzymaliśmy wiadomość, że W. Grabowski, dziedzic dóbr Łęczna i Serniki w tutejszej
guberni, na odbytych w Wilnie wyścigach wszystkie prawie stawki i premie wygrał, pobiwszy i zdynsawszowawszy
wszystkie konie - z końmi z jego stadniny rywalizujące”.
W ówczesnych czasach Serniki były wsią uprzemysłowioną. Kiedyś znajdowała się tu fabryka guzików, garncarnia,
cukrownia (powstała w 1841 roku), gorzelnia, papiernia i inne drobne zakłady. W okolicach Woli Sernickiej znajdowały
się duże pokłady torfu , wydobywanego jednak tylko dla miejscowych potrzeb.
Miejscowość Pałecznica
W połowie XV wieku obok Szczekarkowa powstała nowa wieś - Wola Szczekarkowa. Przypuszcza się, że miejscowość
w XV wieku była własnością królewską zastawianą prywatnym osobom, wśród nich Grotowi z Drzewcy. Wieś
wymieniana jest w 1496 roku i 1501 jako Paleczycza. Po śmierci Grota wieś staje się częścią oprawy wdowiej żony
Grota. Po jej śmierci wieś przejął brat Grota Mikołaj z Ostrowa. Kolejne wzmianki z pierwszej połowy XVI wieku mówią o
wsi Wolya Szeczarkowa lub Paleczynycz. Wskazuje to na powiązania przy powstaniu tej wsi z pobliskim
Szczekarkowem. Wieś związana była z dobrami rodowymi Firlejów ( Władysław Łokietek nadał w 1317 roku Dzierżkowi i
Ostaszy, protoplastom rodu Firlejów dobra Syrniki w okolicach dzisiejszego Lubartowa). W 1557 podczas podziału dóbr
Firlejów najstarszy syn Jana Firleja, Mikołaj otrzymał tę wieś.
Pałecznica w 1623 roku jak większość wsi okolicznych należała do wojewody Wołyńskiego, Janusza Zasławskiego.
Wieś liczyła tylko dwa osiadłe łany ziemi. Po Zasławskch wieś była własnością Wiśniowieckich, Lubomirskich a w XVIII
wieku Sanguszków. W 1827 roku Pałecznica liczyła 39 domów z 206 mieszkańcami. Folwark należał do dóbr
lubartowskich. W 1839 dobra lubartowskie w tym Pałecznica stała się własnością Henryka Łubieńskiego wiceprezesa
Banku Polskiego. Kilka lat później dobra przeszły na własność Banku Polskiego jako zastaw dłużny. W 1881 roku
folwark został w większości rozparcelowany między okolicznych chłopów. Wieś Pałecznica w 1881 roku liczyła 49
gospodarzy na 1215 morgach ziemi.
W 1930 roku właścicielem pozostałości folwarku był Kazimierz Chromiński - liczył wtedy 680 hektarów ziemi. W tym
czasie w Pałecznicy funkcjonowała trzyklasowa szkoła podstawowa.
W lipcu 1941 hitlerowcy rozstrzelali w Pałecznicy ok. 200 osób. W miejscu kaźni, przy drodze Lubartów - Parczew w
miejscowości Kolonia Pałecznica na wspólnej mogile zbiorowej znajduje się pamiątkowa płyta ku czci pomordowanych.
Miejscowość Brzeźnica Bychawska
Jest to jedna z najstarszych wsi w gminie. Pod datą 1442 zapisano, iż wieś Brzesnicza odłączono od parafii Czemierniki
i przyłączono do parafii Ostrów. Nazwa Brzeźnica pochodzi od nazwy lasu brzozowego. Oboczna wschodnio-słowiańska
forma nazwy takiego lasu brzmiała bereznica od tego słowa powstała nazwa tej miejscowości. Dziedzicem wsi był w tym
czasie (1442) Przecław z Bychawy. Wzmiankę o wsi zapisał też Jan Długosz w swoich kronikach (Brzesnycza). Kolejna
wzmianka pochodzi ze spisu podatkowego z 1531 roku zapisano wtedy Brzesniczxa de sorte Bichawski. Właścicielem
wsi był wtedy Jan Bychawski. W połowie XVI wieku zaczęto wieś nazywać Brzeźnicą Starą a na początku XVII wieku
Wielką. W 1557 roku wieś należała do rodu Firlejów. Pprzez kilkaset lat związana była z rodem Bychawskich
pochodzących z Bychawy. Była to znana i zasłużona rodzina w województwie. Początki rodu sięgają XIV wieku, gdy żył
Jan z Bychawy, sędzia lubelski. Część rodu już w XIV osiedliła się w tej okolicy. Z tej gałęzi wywodzi się między innymi
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Jan Bychawski sędzia grodzki, komornik ziemski, poborca podatkowy. Był on podpisany pod aktem elekcji króla Michała
Korybuta Wiśniowieckiego. W roku 1564 wymienia się też wśród właścicieli wsi rodzinę Ostrowskich a w 1580 Głuskich.
Na przełomie XVI i XVII wieku wieś znowu staje się własnością Bychawskich.Właścicielami są to Krzysztof i Stanisław
Bychawscy. Pierwszy raz nazwa Brzeźnica Bychawska pojawia w spisie poborowym województwa lubelskiego z roku
1626. Wszystkie następne wzmianki mówią o takiej właśnie nazwie.
W 1626 roku wieś należy nadal do rodziny Bychawskich. Są to Andrzej, Jan i Jakub synowie Krzysztofa Bychawskiego i
Aleksander syn Stanisława Bychawskiego. Miejscowość liczyła w tym czasie cztery i pół łany ziemi. Mieszkało też we
wsi dwóch zagrodników bez roli oraz trzy komornice. We wsi stała karczma. W 1648 roku właścicielami wsi byli Jan i
Andrzej Bychawscy oraz Jan Słotwiński. W 1667 roku wieś należała do Jana Kozubskiego i Stefana Bychawskiego. W
1673 roku Brzeźnica liczyła 4 osoby stanu szlacheckiego i ponad 100 osób stanu chłopskiego. W tym czasie
właścicielami wsi byli Andrzej Miączyński, Stefan Bychawski i Jan Kozubowski.
Brzeźnica Bychawska ucierpiała bardzo podczas III wojny północnej. W 1714 roku przeszły tędy liczne wojska. W 1787
roku wieś liczyła 269 osób narodowości polskiej (katolicy) oraz 6 Żydów. Pod koniec XIX wieku wieś liczyła 38 domów.
Po uwłaszczeniu było we wsi 51 mórg ziemi chłopskiej. Stała w tym czasie we wsi kaplica murowana. Obok wsi był
folwark szlachecki, stanowiący część dóbr Brzeźnica.
Miejscowość Niedźwiada
Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1580 roku, gdy wymieniono ją w spisie poborowym. W 1626 roku
wieku wieś była własnością wojewody wołyńskiego księcia Zasławskiego. Wieś liczyła trzy zasiedlone przez kmieci łany
ziemi. Dalsze losy wsi są mało znane. W 1881 roku wieś liczyła 46 samodzielnych gospodarzy na 921 morgach gruntu.
Obok wsi istniał folwark Niedźwiada. Chłopi z tej wsi, w czasach uwłaszczenia, przez 14 lat przeciwstawiali się Komisji
Włościańskiej, która według nich niesprawiedliwie dzieliła ziemię. W okresie międzywojennym miejscowość była siedzibą
gminy Tarło.
Miejscowość Brzeziny
W pobliżu wsi Brzezin i Trójna w gminie Lubartów jest miejsce zwane Górą Tatarską. Legenda mówi, że pochowano tam
wodza tatarów, a w rzeczywistości najprawdopodobniej jest to pozostałość grodu obronnego istniejącego od XIII do XV
wieku. Od wieków było ono penetrowane przez okolicznych mieszkańców, którzy szukali tu skarbów, przy okazji
niszcząc liczne obiekty archeologiczne. Miejsce to do 1997 roku czekało na przyjazd archeologów. Wynikiem tych badań
powstało wspólne opracowanie Pani Agnieszki i Rafała Niedźwiadków oraz Andrzeja Rozwałki zatytułowane: „Wyniki
badań gródka stożkowego w Brzezinach – Trójni”.
Badania miały na celu ustalenie funkcji i chronologii obiektu. Pierwsze wykopaliskowe prace na grodzisku zwanym "Góra
Tatarska” przeprowadzono w 1997 roku. Obiekt badań archeologicznych położony jest w szerokiej dolinie Wieprza,
około pięćdziesięciu metrów od krawędzi wysoczyzny lubartowskiej. Prawdopodobnie powstał przez rozcięcie fragmentu
cypla przez rzekę Wieprz i tak powstała sztuczna wyspa. Według innej wersji badaczy wzniesienie powstało poprzez
celową działalność człowieka w celu stworzenia miejsca obronnego.
Archeolodzy krok po kroku badali odkrywki i odwierty. Znaleziono gruzowisko domostwa zbudowanego z drewna i gliny,
a w nim różne naczynia codziennego użytku. Beżowa ziemia w tym miejscu świadczyła o pożarze domostwa, które
miało umocnienia z drewnianych fortyfikacji. Istniał też kanał odwadniający okolice gródka.
Podczas tych badań archeologicznych wydobyto liczne zabytki ruchome. Między innymi były to fragmenty naczyń
glinianych z epoki brązu oraz wczesnego i późnego średniowiecza. Znaleziono groty do bełtów, co świadczy o
działaniach militarnych wokół grodziska. Bełty to pociski przypominające strzałę były używane do strzelania z kuszy.
Nadal jednak stawiano sobie pytanie: Co mogło tu być? Archeolodzy doszli do wniosku, że gródek koło Brzezin pełnił
funkcję strażniczej siedziby rycerskiej do drugiej połowy XV wieku. Związany był z własnością ziemską, w skład której
wchodziły najbliżej położone Leszkowice i Luszawa. Wzmianka z 1317 roku potwierdza funkcje obronne w stosunku do
wyżej wymienionych miejscowości. Wspomniane miejscowości i wieś Serock to najbliższe okolice wzgórza Góry
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Tatarskiej. Należały do klucza posiadłości braci Dziersława i Ostasza z Bejsc herbu Lewart, protoplastów rodziny
Firlejów. W taki sposób legenda Góry Tatarskiej zbiega się z faktami historycznymi. Nazwa tego miejsca ustnie
przekazywana z pokolenia na pokolenie jest silniejsza od ustaleń archeologów i funkcjonuje do dziś. Niewykluczone jest
jednak, że Tatarzy tędy szli w kierunku Legnicy. Stąd mogli się udać w rejon Wąwolnicy co jest faktem zapisanym w
historii powiązanym z cudem w Kęble. Badania archeologów dotyczące Góry Tatarskiej dały nam odpowiedź na wiele
pytań, ale nie na wszystkie.
Miejscowość Leszkowice
Początki tej wsi sięgają zapewne jeszcze XIII wieku, a pierwsza wzmianka pochodzi z dokumentu z 1317 roku, w którym
to książę Władysław przeniósł z prawa średzkiego na prawo magdeburskie wsie braci Ostaszy i Dzierżka z Bejsc. W
tymże dokumencie wymienia się również miejscowość Lezskowice. W końcu XIV wieku wieś z niewiadomych przyczyn
przeszła na własność króla. W początkach XV wieku notuje się tu dzierżawę królewską, którą użytkował niejaki Trojan.
Spis podatkowy z 1626 roku informuje, że właścicielem wsi był książę, wojewoda wołyński Janusz Zasławski. We wsi
były 3 łany ziemi, mieszkali tu kmiecie. Oprócz nich mieszkali tu ubodzy komornicy i zagrodnicy bez ról oraz jeden rybak.
Natomiast według danych statystycznych z końca XVIII wieku była to druga, co do wielkości wieś w obecnej gminie
Ostrówek. W 1787 roku zanotowano 385 mieszkańców. Na początku XIX wieku Leszkowice nadal były dużą
miejscowością. W 1827 roku w tej wsi było 49 domów i 475 mieszkańców. Według opisu wsi ze Słownika
Geograficznego Królestwa Polskiego wieś Leszkowice „leży w niskim błotnistem położeniu; dookoła ciągną się obszerne
błota”. Znajdował się tutaj również sąd gminny.
W 1921 roku w tej wsi erygowano parafię. Kościół wzniesiono w latach 1921-1923 wg projektu Bohdana Krauzego z
Lublina. Wewnątrz znajduje się obraz Serca Jezusowego w ramie z XVIII wieku. We wsi jest też kapliczka przydrożna
wzniesiona w XIX wieku, drewniana o konstrukcji słupowej. W Leszkowicach przed II wojną światową znajdowała się
piwiarnia należąca do L. Wassersztruma.
Miejscowość Ostrówek-Kolonia
Na obszarze miejscowości zlokalizowane są obiekty zabytkowe i o znaczeniu historycznym.
Wśród nich Zespół kościelny z 1921 r. – Kościół Parafialny p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ostrówku - Kolonii z
początku XX wieku. Budynek murowany (z wykorzystaniem murów z dworu XIX w.), zbudowany w 1921 roku według
projektu arch. Bohdana Kelles - Krauze, remontowany w 1973 roku, wraz z ogrodzeniem murowanym (z lat 20 - tych XX
w.) i bramą murowano - żeliwną (z lat 20 - tych XX w.).
Pierwszym kościołem przy folwarku w Ostrówku była murowana kaplica p.w. Narodzenia N.M.P., ufundowana w 1604 r.
przez ks. Henryka Firleja. Pragnieniem fundatora było, aby w kaplicy w niedziele i święta odprawiana była Msza Św. W
tym celu w Lubelskiem Trybunale Koronnym zapisał na rzecz kaplicy prowizję z sumy kapitalnej 800 florenów polskich.
Niestety lokalizacja kaplicy nie była najlepsza. Została wybudowana w miejscu bagnistym, wśród stawów (naprzeciw
obecnego budynku remizy OSP w Ostrówku) zaczęła szybko niszczeć. W protokole wizytacyjnym z 1721 r. zanotowano,
że kaplica w Ostrówku wystawiona przez ks. Henryka Firleja posiadała wygląd zaniedbany. Od samych fundamentów
rozpadała się w ruinę. Ściany posiadały liczne pęknięcia, dach był znacznie zniszczony. W kaplicy odprawiane były tylko
dwie Msze rocznie: w Święto Znalezienia oraz Podwyższenia Krzyża Św. Kaplica w Ostrówku nie posiadała własnych
szat i sprzętów liturgicznych. Każdego roku, szczególnie w święto Znalezienia Krzyża Świętego do kaplicy schodziły się
rzesz ludzi. Ponadto kilka razy w roku była tam odprawiana Msza Św. oraz udzielano innych sakramentów przez
proboszcza parafii lub misjonarzy. Nieremontowana kaplica zniszczała i obecnie nawet najstarsi mieszkańcy nie
pamiętają o jej istnieniu. Mieszkańcy obecnej parafii Ostrówek i Leszkowic już w 1919 r. zaczęli czynić starania o
utworzenie jednej parafii. Kiedy jednak powstał spór pomiędzy mieszkańcami wiosek, o to gdzie ma być wybudowany
kościół, mieszkańcy Leszkowic sami rozpoczęli budowę kościoła w swojej wiosce. Wówczas mieszkańcy wiosek
należących do obecnej parafii Ostrówek wykupili dom murowany od Michała Szymony w Ostrówku - Kolonii, aby
zaadaptować go na kościół.
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W swoich początkach kościół wyglądał nieco inaczej niż obecnie. W miejscu obecnego chóru znajdował się ołtarz, a w
miejscu prezbiterium było mieszkanie księdza proboszcza. W latach 1922-1925 przebudowano kościół. W miejscu
mieszkania powstało prezbiterium. Wybudowano 8 filarów, na których opiera się drewniane sklepienie. Posadzkę w
kościele i prezbiterium ułożono z płyt zakupionych w cerkwi w Gęsi. Ksiądz zamieszkał w tymczasowej plebanii, która w
przyszłości miała być przeznaczona na mieszkanie dla służby kościelnej.
26 kwietnia 1928 r. ks. Jan Kalicki zwrócił się do Kurii Biskupiej w Lublinie o zatwierdzenie projektu rozbudowy kościoła,
na co otrzymał zgodę. Rozbudowa kościoła miała polegać na jego nadbudowie i pokryciu go dachem.
W 1932 r. z kościoła wydzielona zakrystię, przedsionek i wyremontowano kapitele na kolumnach kościelnych. Na
zewnątrz kościoła dobudowano schodki cementowe do bocznego wejścia pod chórem. Teren wokół kościoła
utwardzono brukiem.
W czasie II Wojny Światowej kościół nie poniósł większych zniszczeń. Natomiast w grudniu 1946 r. skradziono
monstrancję z tabernakulum. Sprawcy, gdy zorientowali się, że nie jest ze złota porzucili ją za ogrodzeniem plebańskim.
Szczęśliwie została znaleziona przez chłopca z Cegielni.
Parafii Ostrówek patronuje Matka Boska Częstochowska. Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej przywieziono z
Częstochowy z 1921 r. Obraz uważany jest przez ludzi za cudowny. Zdecydowały o tym wydarzenia nazywane „płaczem
Matki Bożej”. Według relacji naocznego świadka Dionizego Szczęcha w jedną z niedziel stycznia lub lutego 1942 r. Zofia
Jeżowska parafianka z Ostrówka, po odprawionej sumie zawiadomiła miejscowego proboszcza ks. Stanisława Piskałę,
że „Matka Boska płacze”. Kiedy proboszcz wraz z kościelnym podeszli do głównego ołtarza zauważyli, że z obrazu
Matki Bożej płynie ciecz. W lewym oku widoczna była łza, która spływała przez całą twarz Matki Bożej. Również w
prawym oku była widoczna łza.
Po zakończeniu II Wojny Światowej obraz Matki Boskiej Częstochowskiej otaczany był coraz większym kultem. Na
odpusty przychodziły zorganizowane pielgrzymki z okolicznych wiosek. O kulcie Matki Bożej świadczy zwyczaj
obchodzenia ołtarza na klęcząco, który po kilkunastu latach przerwy (zabudowane podium uniemożliwiało obchodzenie
ołtarza) jest dalej praktykowany w dniu dorocznego odpustu 26 sierpnia.
Największym zabytkiem historycznym kościoła jest obraz Matki Bożej - Umilenie z XVIII w. Znajduje się w bocznym
ołtarzu kościoła. Pochodzi z cerkwi w Gęsi i został zakupiony przez parafian przy tworzeniu parafii. Zabytkiem
historycznym jest obraz Matki Boskiej Częstochowskiej znajdujący się w głównym ołtarzu. Ponadto do rejestru zabytków
wpisane są dwa posągi św. Apostołów Piotra i Pawła. Posąg św. Piotra jest to rzeźba drewniana z początków XX w. Św.
Piotr trzyma w lewej dłoni miecz. Natomiast prawa dłoń, uniesiona w łokciu podtrzymuje przy pasie draperię płaszcza.
Postać św. Pawła jest również wykonana z drewna. Pochodzi z początków XX w. Św. Paweł trzyma w ręku księgę
Ewangelii, lewa dłoń spoczywa na piersi. W zakrystii znajduje się zabytkowa kropielniczka z XIX/XX w. Kropielniczka jest
w kształcie pary uskrzydlonych aniołów, podtrzymujących przed sobą muszlę. Ponadto w zakrystii jest kociołek na wodę
świeconą z I poł. XX w. Kociołek jest przykryty stożkową pokrywą, na szczycie jest krzyż. Ponadto zabytkowe są kielichy
i lichtarze, jak również feretrony i obrazy procesyjne.
Interesująca historia wiąże się także z dzwonem kościelnym. Pochodzenie dzwonu jest opisane w kronice parafialnej.
Stanisław Komar, mieszkaniec wsi Kamienowola, służył w wojsku w taborze kolejowym w 1921 r. Dzwon, który jest w
Ostrówku i kilka innych były przywiezione prawdopodobnie aż zza Kijowa do pierwszej czy drugiej stacji za Dęblinem w
stronę Radomia, przypuszczalnie do stacji Bąkowiec. Najprawdopodobniej dzwony te zostały skonfiskowane w trakcie I
Wojny Światowej. Wszystkie dzwony oprócz tego, który jest w Ostrówku zostały zabrane do właściwych parafii.
Stanisław Komar zakopał ten pozostawiony dzwon u jednego z gospodarzy niedaleko Dęblina. W ziemi przeleżał ok. 2
lata. Po zorganizowaniu się parafii Stanisław Komar pojechał po ten dzwon. Zawieszono go na drewnianej dzwonnicy,
która po jakimś czasie runęła. Na jej miejsce w 1933 r. postawiono kolejną.
W trakcie II Wojny Światowej Niemcy wydali nakaz, aby wszystkie dzwony przewieźć na wyznaczone miejsce w celu
przetopienia i wykorzystania jako amunicję. Stanisław Brzyski z synem Henrykiem w tajemnicy przed innymi, zakopali
dzwon na polu za sadem. Ojciec w obliczu zagrożenia życia przekazał tajemnicę młodszym synom. Wszystko odbywało
się w porozumieniu ze ks. Stanisławem Piskałą. Stanisław Brzyski zawiózł do Lubartowa nie główny dzwon, a
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sygnaturkę. Ludziom powiedzieli, że oddali dzwon Niemcom. Już 25 marca 1945 r. dzwon został zawieszony ponownie.
Dzwon zachował się do chwili obecnej.
Miejscowość Dębica
Atrakcję przyrodniczą miejscowości stanowi zespół sztucznych stawów w północno-zachodniej części wsi Dębica, w
pobliżu Tyśmienicy, na wysokości 139,0-140,0 m n.p.m. Wybudowane w II poł. XIX w. przez Ewarysta Grodzickiego,
dziedzica folwarku Dębica. Obecnie stanowią własność Polskiego Związku Wędkarskiego oddział w Lublinie.
Powierzchnia łącznie z wodą wynosi 48,86 ha, ogroblowana 3,14 ha. Obok znajduje się 7 głównych stawów: Młyn,
Stodolny, Kuźnia, Wilczy Dół, Pastwisko I, Pastwisko II, znajdują się niewielkie stawy tzw. tarliska, planktonarnie,
podchowalnie. Hoduje się tu głównie karpie , w mniejszych ilościach liny, karasie, jazie, szczupaki, sandacze.
Staw Kuźnia – nazwa związana z istniejącą w folwarku kuźnią. Powierzchnia wynosi 1,20 ha, głębokość ok. 2 m.
Staw Młyn – nazwa związana z istniejącym w folwarku młynem wodnym. Powierzchnia wynosi 11,5 ha, głębokość 2,5 –
3 m.
Staw Pastwisko I – powstał w miejscu folwarcznego pastwiska. Powierzchnia wynosi 3,90 ha, głębokość 2 m.
Staw Pastwisko II – powstał w miejscu folwarcznego pastwiska. Powierzchnia wynosi 4,50 ha, głębokość 2 m.
Staw Polny – powstał w miejscu pola. Powierzchnia wynosi 1,10 ha, głębokość 1,5 m.
Staw Stodolny - na tym obszarze stały folwarczne stodoły. Powierzchnia wynosi 1,20 ha, głębokość ok.2 m.
Staw Wilczy Dół - pochodzenie nazwy jest niejasne. Powierzchnia wynosi 6,50 ha, głębokość 2,5 m.
Miejscowość Tarkawica
Pozostałości tradycyjnego budownictwa mieszkalnego sprzed 1945 roku stanowią około 10% ogółu zabudowy
mieszkalnej. Tradycyjne budownictwo obszaru nie różni się od występującego na Lubelszczyźnie. W chałupach
dominuje konstrukcja węgłowa; dachy cztero i dwuspadowe, początkowo kryte słomianą strzechą z czasem wymienioną
na trwalszy materiał. Zachowały się jeszcze stodoły kryte strzechą, formy zabudowy tradycyjnej drewnianej z XIX i
początku XX wieku.
Początki Tarkawicy są podobne do historii Luszawy. Najpewniej ta miejscowość powstała już na początku XIII wieku i
była związana z włościami biskupów płockich z ośrodkiem w Kocku. Jednak pierwsze pisane wzmianki pochodzącą z
1317 roku, kiedy to część wsi należała do dwóch możnych rycerzy Dzierżka i Ostaszy z Bejsc. Wieś była podzielona,
jedna część należała do biskupów płockich, a druga do rycerzy. Nazwę wsi zapisywano w tym czasie jako Tharkawica.
Na początku XV wieku jako dziedzica Tarkawicy wymienia się Jana z Tarkawicy, a później wieś stała się obiektem
sporów sądowych między Boguszem z Dębowicy (Dębicy) i Świętosławem Żelaznym z Miłkowa. W połowie XV wieku z
niewiadomych przyczyn część prywatna wsi stała się własnością króla.
Według kronik Jana Długosza (druga połowa XV wieku) wieś była podzielona w połowie między biskupa płockiego i
króla, liczyła 7 łanów kmiecych, był tu folwark i młyn.
W końcu XV wieku Tarkawica staje się częścią licznych dzierżaw Mikołaja Firleja (podobnie jak Dębica), a w latach
1508-1509 kolejne przywileje królewskie przekazują te dwie wsie (Dębica i Tarkawica) na dziedziczną własność Firlejów.
Po Mikołaju Firleju dziedziczył jego syn Piotr, a następnie Jan Firlej. W 1626 roku Tarkawica należała do Andrzeja Firleja
starosty kazimierskiego. Wieś liczyła 12 półłanowych gospodarstw, we wsi była też karczma i młyn. Mieszkali tu oprócz
kmieci rzemieślnicy i ubodzy komornicy.
Atrakcje przyrodnicze:
Las Tarkawski – las mieszany w południowo-wschodniej części wsi Tarkawica, na wysokości 155,0-162,1 m n.p.m.
Należy do mieszkańców wsi.
Bagna – w zachodniej części wsi Tarkawica, na wysokości 133,8-135,0 m n.p.m.
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Miasto Kock
Początki miejscowości sięgają wieku XI, kiedy to ówczesna osada osada należała do klucza dóbr Sieciecha. W XII
wieku przeszło we władanie biskupów płockich i w 1233 roku przyłączone zostało do istniejącej kasztelani łukowskiej.
Bolesław Wstydliwy pięć lat później uwalnia Kock spod jurysdykcji „Castelani nostri de Lucow”, powodując intensywny
rozwój Kocka. Jakub z Korzkwi Syrokomla, biskup płocki wyjednuje w 1417 roku zgodę Władysława Jagiełły, aby
dziedziczną wieś Kock lokować na prawach miejskich. W przywileju lokacyjnym król ustanowił dwa jarmarki: na Boże
Ciało i Wniebowzięcie NMP oraz targi tygodniowe w soboty.
Na początku XVI wieku miasto przechodzi w ręce kalwińskiej rodziny Firlejów. W Kocku założyli oni gimnazjum
kalwińskie, drukarnię i papiernię. W okresie tym w Kocku powstał zamek. Kres świetności Kocka w czasach Firlejów
kładzie najazd oddziałów kozackich Bohdana Chmielnickiego i zniszczenie miasta w 1648 roku.
Przełomowe znaczenie dla rozwoju miasta miała najwybitniejsza jego obywatelka, Anna Paulina z Sapiehów
Jabłonowska. W okresie swych rządów wybudowała klasycystyczny kościół, ratusz, pałac. Wytyczyła na nowo rynek w
miasteczku, układ ulic. W swym gospodarstwie wprowadzała pionierskie sposoby uprawy, była orędowniczką nowej
organizacji i nowoczesnych sposobów gospodarowania zapisanych i opublikowanych w dziele „Ustawy powszechne dla
dóbr moich rządców”.
Miasteczko było widownią krwawych walk w powstaniu listopadowym i styczniowym. W odwet za czynny udział
mieszkańców w walkach, traci prawa miejskie w 1870 roku, a odzyskuje je dekretem Naczelnika Państwa Józefa
Piłsudskiego z 1919 roku.
Kock był także miastem frontowym w wojnie polsko-bolszewickiej. Znad Wieprza wyszło decydujące uderzenia, które
doprowadziło do klęski wojska sowieckie w wielkiej bitwie o Warszawę zwanej „Cudem nad Wisłą”. Okres II wojny
światowej zapewnił miastu poczesne miejsce w podręcznikach historii dzięki bitwie stoczonej przez SGO Polesie,
dowodzoną przez gen Franciszka Kleeberga. Pod Kockiem zabrzmiał ostatni akord wojny obronnej 1939 roku.
Zabytki Kocka:
Pałac Księżnej Anny Jabłonowskiej. W latach siedemdziesiątych XIII w. Szymon Bogumił Zug dokonał przebudowy
pałacu w stylu klasycystycznym. Fasada została ozdobiona portykiem jońskim, zaś elewacja ogrodowa parterowym
portykiem toskańskim, dźwigający taras obrzeżony balustradą. Boczne ryzality fasady i środkowa część elewacji
ogrodowej otrzymały zwieńczenia w postaci attyki. Środkowy szczyt elewacji ogrodowej dekorował owalny medalion z
cyfrą i mitrą książęcą. Oficyny połączono z pałacem za pomocą ćwierćkolistych galerii kolumnowych. Dziedziniec od
frontu został zamknięty niskim, pełnym murem, z wyjazdem ujętym w dwa sfinksy.
W 1832 r. na zlecenie ówczesnej właścicielki Kocka baronowej Aleksandry z Meissnerów d’ Austett, Henryk Marconi
dokonał przebudowy pałacu. Przebudowa ta uprościła pierwotną architekturę zugowską. Dawny wyniosły dach łamany
został zamieniony na zwykły czterospadowy. Znikły też balustradowe attyki wieńczące ryzality pałacu i szczegóły
zwieńczenia nad frontonem portyku. Bogumił Zug był również autorem dwóch mostów: nad wąwozem, który prowadził
na dziedziniec pałacu i drugi od strony zachodniej. Jest on również projektantem budowli gospodarczych: wozowni i
stajni. Wnętrza pałacu posiadały umiarkowany wystrój klasycystyczny. Obecnie pałac jest siedzibą Państwowego Domu
Opieki Społecznej i Domu Kultury im. ks. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej. Ogród pałacowy powstał na zlecenie
Jabłonowskiej. Był to ogród botaniczny na europejskim poziomie. Park urządzono w okresie przebudowy pałacu w stylu
wczesnego parku angielskiego. Autorem zagospodarowania terenów zieleni wokół pałacu był również Zug. W
romantycznej scenerii parku nie mogło zabraknąć modnych elementów nawiązujących do starożytności: przypadkowych
ruin świątyń z resztkami kolumnad, okrągłej wieżyczki z napisem „Apollo Bóg Nauk, Bóg światła dary krajowi swojemu
rozdaje”. Poza galerią zachodnią Zug umieścił klatkę na ptaki. W parku – ogrodzie kockim rosło 590 gatunków krzewów i
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drzew, w tym rośliny północnoamerykańskie z Florydy, Karoliny i Kanady. W ogrodzie istniała też pomarańczarnia i
szklarnie z kwiatami.
Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Kościół zwrócony jest klasycystycznym portykiem ku
rynkowi. Położenie architektoniczne charakteryzowało się tendencjami występującymi w okresie późnego Renesansu.
Budowę kościoła zakończono w 1782 roku. Autorem projektu był Szymon Bogumił Zug. Po II wojnie światowej dokonano
dość swobodnej rekonstrukcji. Dzwonnice po obu stronach kościoła zbudowane na planie kwadratu z okrągłymi oknami
w elewacji i zwieńczone schodkowymi daszkami są autentyczne. Ponad trójkątnym szczytem kościoła, który znajduje się
nad tympanonem ujętym w attyki, Zug przewidywał umieszczenie grupy rzeźbiarskiej z krzyżem. Miała to być rzeźba
przedstawiająca św. Pawła i św. Piotra. Kościołem w Kocku Zug zapoczątkował w polskiej praktyce architektonicznej typ
budowli opartej na planie prostokąta i mającej portyk kolumnowy w elewacji.
Wystrój wnętrza kościoła zachowuje ten sam charakter. Sklepienie kolebkowe przecinane pilastrami. Wokół ścian nad
oknami biegnie pas imitujący belkowanie. Otwory okienne podobnie jak na zewnątrz zwieńczone są archiwoltami i
konsolkami. Pomiędzy oknami znajdują się nisze. W nich umieszczone zostały ołtarze boczne: Świętego Michała
Archanioła, Świętej Anny, Matki Boskiej Różańcowej. W ołtarzu głównym znajduje się obraz olejny pędzla prof. Michała
Borucińskiego z ASP w Warszawie, przedstawiający Wniebowzięcie Marii Panny w otoczeniu apostołów. W przyległych
do ołtarza oknach znajdują się witraże z postaciami św. Wojciecha i św. Stanisława. W kościele panuje wyjątkowy
nastrój dzięki ograniczeniu wystroju do architektonicznych dekoracji.
Rynek kocki. Księżna Anna Jabłonowska zbudowała nie tylko kościół i pałac, dokonała przebudowy właściwie całego
miasteczka. Wytyczono prostokątną siatkę ulic równoleżnikowych i południkowych. Zachodnią pierzeję rynku zajął
budynek ratusza, którego autorem był B. Zug. Budynek składał się z piętrowego korpusu głównego i parterowych
bocznych skrzydeł zawierających dziesięć obszernych sklepów kupieckich. Na dachu środkowej nadbudowy
umieszczona była wieżyczka z obeliskiem na szczycie.
Budynek rabinacki „Rabinówka”. Budynek „Rabinówki” nie jest może „perłą architektury”, ale jest chyba najczęściej
zwiedzaną budowlą w Kocku. Przybywają ludzie z całego świata by zobaczyć siedzibę rabina Mendla Morgensterna –
twórcy tzw. chasydyzmu kockiego. Mistrz rabin Morgenstern był wybitnym talmudystą, uprawiał studia religijno –
filozoficzne i głosił „radosną służbę Bożą”. Do Kocka ściągały wówczas liczne pielgrzymki żydowskie by ujrzeć lub
poradzić się słynnego z mądrości cadyka kockiego.
Miejscowość Białobrzegi (mogiła Berka Joselewicza)
Berek Joselewicz urodził się w należącej wówczas do Rzeczypospolitej Kretyndze na Żmudzi. Był faktorem i handlarzem
końmi. Spędził trochę czasu w Paryżu, kiedy rozpoczęła się rewolucja francuska. Być może to przeżycie zainspirowało
go do późniejszego przyłączenia się do Kościuszki, kiedy to podczas insurekcji kościuszkowskiej w 1794 organizował
Pułk Lekkokonny Starozakonny (żydowski). Jego powstanie w dniu 17 września 1794 roku oficjalnie ogłosił T.
Kościuszko. Na prośbę Joselewicza zapewniono żydowskim żołnierzom możliwość przestrzegania religijnych
obyczajów, dostęp do koszernego jedzenia, powstrzymywania się od pracy w szabat (kiedy to było możliwe), a także
noszenia tradycyjnych żydowskich bród. Oddział Joselewicza brał udział w obronie warszawskiej Pragi, podczas której
został rozbity. Tylko część przeżyła, włączając w to samego Joselewicza, który dostał się do niewoli rosyjskiej.
Po klęsce insurekcji kościuszkowskiej Joselewicz przez Galicję wyemigrował do Włoch. Tam trafił do legionów Jana
Henryka Dąbrowskiego. Jako dowódca polskiego oddziału brał udział w wielu bitwach napoleońskich: nad Trebbią, pod
Novi, Hohenlinden, Austerlitz i Frydlandem. W 1808 został kawalerem orderu Virtuti Militari. Odznaczony był także Legią
Honorową. Z kolei w armii Księstwa Warszawskiego dowodził szwadronem. Zginął podczas potyczki z Austriakami pod
Kockiem w 1809 roku. Pochowany został w miejscowości Białobrzegi, oddalonej ok. 2 km od miasta.
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Miejscowość Wola Skromowska
Miejscowość położona jest pomiędzy dwoma rzekami Wieprzem i Tyśmienicą. Wola jest wsią o wielu tradycjach. Szczyci
się Ochotniczą Strażą Pożarną oraz jedną z pierwszych w powiecie lubartowskim "mleczarnią" i spółdzielnią rolniczą z
1911 roku. Obecnie we wsi znajduje się ośrodek zdrowia, dwa sklepy spożywczo-przemysłowe, dwa gospodarstwa
agroturystyczne (także dla wędkarzy), szkoła podstawowa. Niedaleko wsi otoczonej rzekami na rozległym płaskim
terenie znajduje się las. Do Kocka znanego z osoby Berka Joselewicza, bitwy pod Kockiem gen. Kleeberga i ciekawego
kościoła parafialnego położonego na placu miejskim wpisanym w kwadratową zabudowę głównie parterowych domów
dojedziemy kierując się na Białystok. Warte obejrzenia są Pałac księżnej Jabłonowskiej, dzisiaj dom pomocy społecznej
i lokalny ośrodek kultury, ale ciągle lokalna perełka budownictwa, z dojściem przez betonowy most i znakomitym
widokiem na stawy rybne. Po przeciwnej stronie Woli Skromowskiej jest wyjazd do Firleja, miejscowości niegdyś
posiadającej prawa miejskie, dziś wsi gminnej. Sam Firlej położony jest nad jeziorem Firlej - kąpielisko i teren sportów
wodnych. Nad brzegami jeziora znajduje się wiele ośrodków wypoczynkowych. Nieodległe jezioro Kunów bardziej dzikie,
to znakomite kolejne na tym terenie łowisko.
Z Woli Skromowskiej niewiele ponad 24 km położony jest w kierunku na Lublin Lubartów, a nieco dalej perła polskiej
kultury - Kozłówka, miejsce związane z rodem Zamojskich.
Rozwijająca się agroturystyka pozwala mieć nadzieję, że Wola Skromowska już niedługo będzie znaną wsią letniskową.
Wyprawy rowerowe, czyste środowisko naturalne, bliskość lasu, rzek i jezior oraz łatwość dotarcia do położonego około
50 km Lublina to atuty tej miejscowości.
Jezioro Firlej
Jezioro Firlej należy do grupy jezior Firlejowskich, skupiających jeziora: Firlej, Kunów i kilka małych zbiorników bez
nazwy. Wchodzi w skład makroregionu Niziny Południowopodlaskiej, mezoregionu Wysoczyzny Lubartowkiej.
Powierzchnia jeziora wynosi 91,3 ha, maksymalna głębokość 9,6 m., przy średniej głębokości 5m. Linia brzegowa słabo
rozwinięta, kształt jeziora owalny. Długość jeziora 1120 m., szerokość 962 m. Jezioro nie posiada wysp.
W Firleju znakomicie wypoczną amatorzy słońca i wody. Jezioro otoczone jest ładnymi, piaszczystymi plażami idealnie
nadającymi się do opalania. Woda w jeziorze jest czysta, a bezpieczeństwa kąpieli strzeże kilku wykwalifikowanych
ratowników. Również wędkarze znajdą tu coś dla siebie. Wśród licznych gatunków ryb występują w obu jeziorach:
leszcz, płoć, szczupak, sandacz, karaś i węgorz. I choć łowienie z brzegów jest trudne, istnieje możliwość wędkowania z
pomostów w ośrodkach wypoczynkowych lub z łódki. Jezioro dobrze zagospodarowane rekreacyjnie. Nad Firlejem
znajduje się 13 ośrodków wypoczynkowych.
Miejscowość Firlej
Historia miejscowości związana jest z jednym z najpotężniejszych i najświetniejszych rodów szesnastowiecznej Polski Firlejami. Miasto Firlej (wcześniej Firlejów) zostało założone w 1557 roku przez wojewodę lubelskiego Mikołaja Firleja z
Dąbrowicy. Od początku istnienia było to miasto o typowo rolniczym i rzemieślniczym charakterze, spełniało rolę ośrodka
usługowego dla wszystkich włości Firleja. W mieście wybudowany został kościół, który przekształcony został wkrótce w
zbór kalwiński. Dopiero w 1685 roku zbudowano tu nową świątynię katolicką. Najazdy kozackie w 1638 roku, I wojna
polsko-szwedzka w latach 1650-1660 zapoczątkowała upadek miasta. Po śmierci ostatniego przedstawiciela rodu
Firlejów kolejnymi właścicielami miasta były rodziny Zasławskich, Lubomirskich i Sanguszków. W 1841 roku Firlej stał
się własnością Henryka Łubieńskiego, dyrektora Banku Polskiego, dzięki któremu powstała w pobliskim Serocku,
pierwsza na Lubelszczyźnie, fabryka narzędzi i maszyn rolniczych.
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Firlej miał swój udział w walkach powstańczych. W czasie powstania listopadowego 1830
– 1831, w dniu 9 maja, w lasach firlejowskich stoczona została zwycięska bitwa oddziałów polskich dowodzonych przez
gen. Wojciecha Chrzanowskiego. Podczas powstania styczniowego 1863 roku w okolicy działała partia powstańcza
Krysińskiego. Karą za te przejawy patriotyzmu była utrata praw miejskich w 1869 roku.
Wiek XX przyniósł mieszkańcom kolejne poważne straty. W wyniku działań I wojny światowej osada została zniszczona
przez wycofujących się Rosjan. W czasie II wojny Światowej zginęło ok. 300 mieszkańców gminy, m.in. Niemcy
wymordowali wszystkich Żydów. Mimo wszechobecnego terroru ludność czynnie uczestniczyła w ruchu oporu.
Działalność prowadziły tutaj oddziały Batalionów Chłopskich, Armii Krajowej kpt. T. Pośpiecha i Armii Ludowej. W 1944
roku Firlej został wyzwolony przez oddziały 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.
Po wojnie panował tutaj okres zastoju gospodarczego, dopiero lata 60 –70 przyniosły osadzie długo oczekiwane
ożywienie gospodarcze. Dostrzeżono jej atrakcyjne położenie nad pięknymi jeziorami, w otoczeniu sosnowych lasów.
Powstało wówczas w Firleju kilkanaście zakładowych ośrodków wypoczynkowych, rozpoczynając tradycje turystyczne
miejscowości.

SZLAK WODNY (RZEKA WIEPRZ)
Rzeka Wieprz
Wieprz – rzeka we wschodniej Polsce, prawy dopływ Wisły. Długość rzeki wynosi 303 km, a powierzchnia jej dorzecza
10,4 tys. km². Swoje źródła bierze z okolic Wieprzowego Jeziora w pobliżu Tomaszowa Lubelskiego, a uchodzi do Wisły
w okolicy Dęblina. Rzeka jest połączona z Krzną przez Kanał Wieprz-Krzna. Bieg rzeki jest kręty, obfituje w zakola i
meandry i właśnie temu zawdzięcza swoją nazwę.
Trasa „Dolina Wieprza” obejmuje swym zasięgiem część środkowej doliny Wieprza, położoną pomiędzy
miejscowościami Rokitno, gm. Lubartów i Zakalew, gm. Kock. Na obszarze tym bieg rzeki nie jest uregulowany.
Bezpośrednio przy rzece znajdują się liczne starorzecza, częściowo zarośnięte i wypełnione wodą. Głębokość rzeki
sięga 3 metrów, latem szerokość rzeki nie przekracza 10-12 metrów. Zdarza się, szczególnie po wiosennych roztopach i
w czasie letnich obfitego deszczu, zalanie przez rzekę okolicznych terenów. Na obszarze objętym niniejszym szlakiem
posiada on jeden dopływ, rzekę Tyśmienicę, która wpada do Wieprza w okolicach Kocka. Średni przepływ rzeki w
okresie ostatnich 40 lat wynosi ok. 22,4 m3/s.
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5. Analiza organizacyjna z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z działań PROW
Rozpoczynając realizację przedsięwzięcia jednostki samorządu terytorialnego zamierzały wykonać szlaki w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach partnerstwa 7 gmin. Analiza organizacyjna ma doprowadzić do wskazania na
najbardziej optymalne rozwiązanie uwzględniające zakres rzeczowy określony we wcześniejszych częściach
dokumentu.
Koncepcja zakłada, iż „szkielet szlaków” (najważniejsze elementy infrastruktury) zostanie wykonany przez podmioty
publiczne – gminy - Lubartów, Serniki, Kamionka, Firlej, Niedźwiada, Ostrówek i Kock lub ich jednostki organizacyjne w
ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Ze względu na charakter beneficjentów projekty mogą być realizowane
w ramach dwóch działań PROW, obecnych w zakresie Osi 4 - LEADER:
Odnowa i rozwój wsi;
Wdrażanie LSR „Małe projekty”.
Zakres rzeczowy planowanych operacji pokrywa się z zakresem rzeczowym tych działań PROW 2007 - 2013 (Odnowa i
rozwój wsi i Małe projekty). W ramach PROW operacje te są możliwe do sfinansowania możliwe do sfinansowania
mieszczą się bowiem w zakresie tych dwóch działań PROW.
Odnowa i rozwój wsi przewidziane do realizacji są operacje z zakresu:
A. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i
społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków;
B. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów małej architektury;
C. budowy, przebudowy lub remontu obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych,
placów zabaw, miejsc rekreacji, przeznaczonych do użytku publicznego;
D. zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub
tradycyjnych zawodów;
E. związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców,
sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalnoprzestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub
oświetlenia ulicznego;
F. urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku;
G. budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej;
H. zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu
poprawy estetyki miejscowości;
I. rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych
pomników historycznych i miejsc pamięci;
J. zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i
ich adaptacji na cele publiczne;
K. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji
lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn;
L. odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru
zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków;
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M. wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości,
jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie - w zakresie koniecznym do realizacji operacji
wymienionych wcześniej;
N. zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich;
O. zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
P. kosztów ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.
Małe projekty możliwe do sfinansowania są operacje obejmujące:
podnoszenie
świadomości
społeczności
lokalnej,
w
tym
przez
organizację
szkoleń
i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR,
innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007r. o
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich;
podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, w tym przez:
1. udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do
Internetu,
2. organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych;
rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez:
1. promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego,
historycznego lub przyrodniczego,
2. kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,
3. kultywowanie języka regionalnego i gwary,
4. kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;
rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez:
a. utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych,
przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru
objętego LSR,
b. budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów
widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego lub zjazdowego,
szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych;
zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i
przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym
obszarów Natura 2000;
zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez:
1. odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru
zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
2. odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych
wojewódzką ewidencją zabytków,
3. remont lub wyposażenie muzeów,
4. remont lub wyposażenie świetlic wiejskich;
inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych
zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub
przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów;
wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia
działalności kulturalnej lub gospodarczej, z wyłączeniem działalności rolniczej.
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Mimo spełniania jednak warunku jakim jest realizacja przedsięwzięć przez konkretnego beneficjenta o planowanym
zakresie działania dla poszczególnych działań PROW sporym ograniczeniem jest:
Kwota operacji przeznaczonych na jedną miejscowości – od 25.000 zł do 500.000 zł
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”;
Kwota możliwa do pozyskania przez jednego beneficjenta w ramach działania wdrażanie LSR „Małe projekty” –
max. 100.000 zł;
Konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów ogólnych w przypadku działania „Odnowa i rozwój wsi” –
plany odnowy miejscowości;
Maksymalna kwota dofinansowania dla działania wdrażanie LSR „Małe projekty” – 25.000 zł.
Analiza dokonana w tym zakresie powoduje, iż wiele przedsięwzięć nie będzie mogło być realizowanych w ramach
działania Odnowa i rozwój wsi, albowiem ich zakres rzeczowy jest mniejszy niż 25.000 zł. Tym samym realizacja
przedsięwzięcia w planowanej formie (w całości w ramach działania odnowa i rozwój wsi w ramach partnerstwa
7 gmin) nie jest możliwa. Część jednak projektów nie będzie mogła być wykonana w ramach działania wdrażanie
LSR „Małe projekty”, albowiem ich wartość przekracza 25.000 zł i będą musiały być wykonane w ramach
działania odnowa i rozwój wsi.
Konstrukcja projektu jaki zostanie wykonany w ramach opracowanej koncepcji musi uwzględniać również, iż:
Operacje realizowane są w wielu miejscowościach każdej z gmin;
Wartość dofinansowania dla części operacji przekracza 25 tys. zł, lecz w większości wartość dofinansowania
nie przekracza tej sumy;
Rozporządzenia nie przewidują realizacji operacji w partnerstwie – beneficjentem może być tylko jedna
jednostka samorządu terytorialnego, a nie np. porozumienie tych jednostek;
Część z gmin wykorzystała limity środków na miejscowość w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
Ważnym elementem jest też spójność koncepcji z LSR. I tak w ramach LSR przewidziano realizację V przedsięwzięć,
Co najmniej 2 z nich są realizowane przez wytyczenie szlaków rowerowych i wodnych - IV. „Leśny szlak” –
wykorzystanie walorów przyrodniczych oraz innych zasobów z nimi związanych, Przedsięwzięcie V „Turystyczne
wykorzystanie rzeki Wieprz i innych akwenów wodnych oraz walorów ich najbliższego otoczenia”.
Zestawienie celów, przedsięwzięć i działań PROW w ramach lokalnej strategii rozwoju prezentuje tabela zamieszczona
poniżej.
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Tabela 5 .1. Cele, przedsięwzięcia, operacje, działania w LSR „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

Cele ogólne

Cel ogólny 1: Wzrost potencjału
obszaru poprzez zwiększenie
spójności terytorialnej, zwiększenie
aktywności mieszkańców służące
budowie zintegrowanej wspólnoty
społecznej, prowadzące do
podniesienia poziomu i jakości życia
oraz rozwoju gospodarczego

Cel ogólny 1: Wzrost potencjału
obszaru poprzez zwiększenie
spójności terytorialnej, zwiększenie
aktywności mieszkańców służące
budowie zintegrowanej wspólnoty
społecznej, prowadzące do
podniesienia poziomu i jakości życia
oraz rozwoju gospodarczego

Cel ogólny 1: Wzrost potencjału
obszaru poprzez zwiększenie
spójności terytorialnej, zwiększenie
aktywności mieszkańców służące
budowie zintegrowanej wspólnoty
społecznej, prowadzące do

Przedsięwzięcia

I. „Obszar LGD
„Doliną Wieprza i
leśnym szlakiem”
przyjazne
mieszkańcom i
gościom”

Zakładana liczba
operacji
realizowanych w
ramach
przedsięwzięcia

Odnowa i
rozwój wsi
( 413 )

Różnicowanie w
kierunku
działalności
nierolniczej
( 413 )

Tworzenie i
rozwój mikroprzedsiębiorstw
( 413 )

Wdrażanie
LSR- małe
projekty
( 413 )

Razem
wdrażanie LSR
( 413)

Minimalna liczba

14

-

-

11

25

Wartość pomocy

2.214.000

-

-

219.700

2.433.700

Minimalna liczba

-

-

-

30

30

Wartość pomocy

-

-

-

600.000

600.000

Minimalna liczba

-

6

4

1

9

II. „Razem lepiej” –
budowa sieci
powiązań
międzygminnych

III.
„Przedsiębiorczość
na wsi”-wsparcie
dla obecnych i
przyszłych
mikroprzedsiębiorc
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podniesienia poziomu i jakości życia
oraz rozwoju gospodarczego

Cel ogólny 1: Wzrost potencjału
obszaru poprzez zwiększenie
spójności terytorialnej, zwiększenie
aktywności mieszkańców służące
budowie zintegrowanej wspólnoty
społecznej, prowadzące do
podniesienia poziomu i jakości życia
oraz rozwoju gospodarczego

ów

IV. Mieszkańcy
obszaru LGD
„Doliną Wieprza i
leśnym szlakiem”
aktywni

Cel ogólny 2: Zwiększenie
atrakcyjności obszaru na którym
działa LGD dla podmiotów
zewnętrznych-turystów,
przedsiębiorców, inwestorów

V. Obszar LGD
„Doliną Wieprza i
leśnym szlakiem”
wizytówką
Lubelszczyzny

Cel ogólny 3: Wykorzystanie
zasobów przyrodniczych,
kulturowych, znajdujących się na
terenie działania LGD i ich

VI. „Doliną Wieprza i
leśnym szlakiem”stworzenie szlaków
turystycznych wraz
z otaczającą

76

Wartość pomocy

-

528.000

528.000

20.000

1.076.000

Minimalna liczba

-

-

-

2

2

Wartość pomocy

-

-

-

40.000

40.000

Minimalna liczba

-

-

-

7

7

Wartość pomocy

-

-

-

140.000

140.000

Minimalna liczba

1

-

-

17

18
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waloryzacja.

Cel ogólny 3: Wykorzystanie
zasobów przyrodniczych,
kulturowych, znajdujących się na
terenie działania LGD i ich
waloryzacja.

Źródło: opracowanie własne

77

infrastruktura
turystyczną na
obszarze LGD

VII. Zasoby
historyczne i
kulturowe
bogadztwem
turystycznym
obszaru LGD

Wartość pomocy

150.000

-

-

339.600

489.000

Minimalna liczba

2

-

-

10

12

Wartość pomocy

300.000

-

-

198.932

498.932
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Mając na względzie wszystkie wspomniane analizowane elementy (charakter działań PROW, założenia
LSR, zakładane do realizacji projekty) można zaproponować wykonanie szlaków rowerowych i wodnych
w ramach następujących działań PROW:
Odnowa i rozwój wsi:
a. W gminie Kamionka:
zagospodarowanie terenów publicznych w Kozłówce – skwer na którym stanie wiata i tablica informacyjna;
b. W gminie Serniki:
zagospodarowanie nadbrzeża rzeki Wieprz w miejscowości Serniki - budowa przystani kajakowej, oznaczeń,
miejsca do spotkań;
c. W gminie Ostrówek:
Zagospodarowanie nadbrzeża rzeki Wieprz w miejscowości Leszkowice - budowa przystani kajakowej,
oznaczeń, urządzenie terenów rekreacyjnych;
Parking przy kościele w Ostrówku – Kolonii – tablica, ale także realizacja parkingu i zagospodarowanie
terenu;
d. W Gminie Firlej:
Gęsia Plaża - place zabaw, przystań rowerowa, infrastruktura turystyczna;
Zagospodarowaniem rynku;
e. W Gminie Kock:
Zagospodarowanie rynku w Kocku – oznaczenia, modernizacja infrastruktury.
Wdrażanie LSR „Małe projekty”:
a. W gminie Lubartów:
Urządzenie ścieżek rowerowych i pieszych I etap;
Urządzenie ścieżek rowerowych i pieszych II etap;
b. W gminie Kamionka:
Urządzenie ścieżek rowerowych i pieszych I etap;
Urządzenie ścieżek rowerowych i pieszych II etap;
c. W gminie Serniki:
Budowa ścieżek rowerowych i dydaktycznych;
d. W gminie Ostrówek:
Wyznaczenie i urządzenie ścieżek rowerowych I etap;
Wyznaczenie i urządzenie ścieżek rowerowych II etap.
e. W Gminie Firlej:
Wyposażenie świetlic- Serock;
Wyposażenie świetlic- Wola Skromowska;
Ścieżki rowerowe i piesze;
f. W Gminie Kock:
Urządzenie ścieżek rowerowych i pieszych I etap;
Urządzenie ścieżek rowerowych i pieszych II etap.
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Wszystkie przedsięwzięcia zostaną wykonane w ramach indywidualnych wniosków składanych przez
poszczególne gminy lub ich jednostki organizacyjne w ramach działań „Odnowa i rozwój wsi” oraz
wdrażanie LSR „Małe projekty”.

Podsumowanie
Marka turystyczna w oparciu o potencjały rozwojowe.
Niniejsze opracowanie będzie podstawą budowy markowego produktu turystycznego, który bezpośrednio będzie
opierał się na potencjałach rozwojowych siedmiu gmin tworzących Lokalną Grupę Działania „Doliną Wieprza i
Leśnym Szlakiem”. Należy przy tym wyjaśnić, iż analizowane potencjały rozwojowe mają różne znaczenie dla
rozwoju lokalnego. Poniżej przedstawiono klasyfikację potencjałów według powyższego podziału wraz ze
stosownym uzasadnieniem.
Tabela 1. Klasyfikacja potencjałów rozwojowych obszaru LGD.
L.p.

Obszar/ dziedzina

Klasyfikacja
potencjału

Uzasadnienie
Niewielka odległość od stolicy województwa (25 km) oraz dobre połączenia
komunikacyjne.

1.

Dostępność komunikacyjna

strategiczny

Położenie przy drodze krajowej nr 19, która stanowi centralną oś
komunikacyjną dla obszaru LGD. Jest również jedną z ważniejszych arterii
komunikacyjnych na terenie regionu i wschodniej Polski.
Najważniejsze atrakcje turystyczne posiadają bezpośredni dostęp drogami o
nawierzchni bitumicznej (drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie).
Istotnym mankamentem dróg jest ich zły stan techniczny, co obniża
atrakcyjność turystyczną całego obszaru LGD. Zadania związane z poprawą
tego stanu rzeczy realizowane są przez poszczególne JST na bieżąco.
Czyste środowisko (powietrze, woda, gleby) będące efektem braku na
obszarze LGD dużych zakładów przemysłowych.
Obecność na terenie LGD rzeki Wieprz, która może być wykorzystana do
podnoszenia atrakcyjności turystycznej obszaru (np. spływy kajakowe).

2.

Środowisko

wysokiej szansy

Zadowalająca jakość wód
wykorzystanie turystyczne.

powierzchniowych

umożliwiających

ich

Obecność dużych kompleksów leśnych (Lasy Kozłowieckie: 5 500 ha,
kompleks Budy – Lipniak: 2 500 ha).
Występowanie na terenie LGD znaczącej ilości obszarów chronionych (np.
OCK, Natura 2000 itp.).
Występowanie rzadkich okazów fauny i flory.
Zachowanie się założeń przestrzennych osiedli (rozplanowanie, zabudowa,
układ terenu i krajobraz), związanych z całością kompozycji urbanistycznej,
które są charakterystyczne dla okresu, w którym powstały.
3.

Zabytki

strategiczny

Obecność wysokiej klasy zabytków architektury, w tym kompleksów parkowo –
pałacowych oraz zespołów dworskich i folwarcznych.
Skupienie większości zabytków ruchomych w obiektach muzealnych
(Lubartów, Kozłówka, Kock).
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Jako istotne utrudnienie wykorzystania zabytków w stymulowaniu ruchu
turystycznego jest zły stan zachowania części z nich. W związku z tym
niezbędne będzie podjęcie prac konserwatorskich i restauratorskich. Zadanie
to powinno być realizowane przez właścicieli poszczególnych obiektów, przy
współpracy z odpowiednimi służbami.
Funkcjonowanie dwóch muzeów, w tym Muzeum Zamoyskich w Kozłówce,
które zaliczane jest do najpopularniejszych tego typu obiektów w kraju.
Obecność elementów infrastruktury turystycznej (obiekty noclegowe i
gastronomiczne).
Dobrze rozwinięta sieć gospodarstw agroturystycznych (17 sztuk).
Funkcjonowanie krótkich tras turystycznych rowerowych i pieszych (Lasy
Kozłowieckie, Gmina Firlej, Gmina Niedźwiada).

4.

Infrastruktura turystyczna

Działalność podmiotów gospodarczych w zakresie organizacji spływów
kajakowych po Wieprzu.

problemowy

Bogata i profesjonalna oferta dla myśliwych (Nadleśnictwo Lubartów).
Do najważniejszych mankamentów infrastruktury turystycznej należy:
Nierównomierne rozlokowanie elementów infrastruktury turystycznej
(koncentrują się na obszarze trzech gmin: Firlej, Kamionka i Lubartów).
Brak spójnej oferty turystycznej (opartej na istniejącej infrastrukturze)
dotyczącej całego obszaru LGD.
Zróżnicowany standard usług turystycznych świadczonych przez lokalne
podmioty.
Niewystarczająca liczba oznaczeń turystycznych na obszarze LGD.
Brak spójnej oferty turystycznej opartej na lokalnych walorach.
Brak punktu informacji turystycznej, obejmującego swym zasięgiem obszar
LGD.
Brak skoordynowanej akcji informacyjnej i promocyjnej dotyczącej całego
obszaru LGD.

5.

Promocja i informacja

problemowy

Niewielka ilość materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących
obszaru LGD.
Niewielka ilość produktów lokalnych mogących tworzyć markę turystyczną
LGD.
Brak wspólnej imprezy integracyjnej dotyczącej całego obszaru LGD, która
stanowić może jedną z atrakcji, a także element wyróżniający LGD w regionie.

Źródło: opracowanie własne

Poniżej zestawione zostały potencjały rozwojowe obszaru LGD według dziedzin przyporządkowania.
Tabela 2. Potencjały rozwojowe obszaru LGD według dziedzin przyporządkowania.
Dziedziny problemowe

Dziedziny strategiczne

Infrastruktura turystyczna.

Dostępność komunikacyjna.

Informacja i promocja.

Zabytki.

Dziedziny wysokiej szansy
Środowisko

Źródło: opracowanie własne

Analiza potencjałów obszaru LGD wskazała, iż podstawowym celem działań związanych z rozwojem
turystyki na obszarze LGD powinno być ograniczenie dziedzin problemowych (infrastruktura turystyczna,
informacja i promocja) poprzez wykorzystanie potencjałów tkwiących w dziedzinach strategicznych
(dostępność komunikacyjna, zabytki) i wysokiej szansy (środowisko).
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W praktyce powinno znaleźć to przełożenie na realizację następujących kierunków działań:
1. Rozbudowy infrastruktury turystycznej na obszarze całej LGD. Powinna ona obejmować obszar całej LGD, a
jej charakter powinien wynikać ze specyfiki terenu oraz istniejącej już infrastruktury;
2. Opracowanie i wdrożenie systemu wizualizacji dla obszaru LGD;
3. Zwiększenie liczby i efektywności stosowanych instrumentów informacji i promocji.
Zadania w ramach koncepcji

Uszczegółowienie powyższych zapisów w postaci konkretnych zadań wraz z uzasadnieniem ich wyboru
przedstawione zostało w poniższym zestawieniu.
Tabela 3. Kierunki działań i zadania w ramach koncepcji.
L.p.

Kierunki działań

Zadania

Uzasadnienie
Na opisywanym obszarze funkcjonują już elementy
szlaków rowerowych (Lasy Kozłowieckie, Gmina Firlej,
Gmina Niedźwiada). Jednakże ich zasięg jest
ograniczony i nie tworzy spójnych powiązań
komunikacyjnych. W związku z tym zasadne jest
połączenie istniejącej infrastruktury w jeden spójny
system szlaków rowerowych, obejmujący cały obszar
LGD. Istotnym walorem takiego rozwiązania powinna być
lokalizacja szlaków rowerowych bezpośrednio lub w
niedalekim
sąsiedztwie
najciekawszych
miejsc
z punktu widzenia potencjalnego turysty (muzea, obiekty
zabytkowe, atrakcje przyrodnicze itp.).

Budowa systemu szlaków
rowerowych z miejscami postojowymi
na obszarze całej LGD.

1.

Rozbudowy infrastruktury
turystycznej na obszarze całej LGD.

Istotnym argumentem potwierdzającym racjonalność
wyboru tego typu infrastruktury jest też lokalna tradycja
związana ze sportem i turystyką rowerową. Od
kilkunastu lat na terenie miasta Lubartowa oraz Gmin
Kamionka i Lubartów organizowane jest „Święto roweru”
– impreza rowerowa o charakterze rekreacyjnym.
Corocznie uczestniczy w niej kilka tysięcy osób, a liczba
uczestników stale się powiększa. Tak więc należy
przyjąć, iż realizacja zaplanowanej inicjatywy przyczyni
się do rozszerzenia i podniesienia jakości oferty
turystycznej w tym zakresie. Ponadto przyczyni się do:
Poprawy spójności obszaru LGD poprzez realizację
wspólnych elementów infrastruktury, które swym
zasięgiem obejmą teren wszystkich gmin tworzących
partnerstwo.
Podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności obszaru
LGD jako miejsca oferującego wysoki poziom i
atrakcyjność oferty turystycznej.
Stworzenie podstaw do rozwoju aktywności
gospodarczej na obszarach wiejskich poza rolnictwem.

Zagospodarowanie turystyczne
Wieprza – budowa szlaku wodnego
wraz z przystaniami.
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Wieprz stanowi centralną oś wszystkich gmin
wchodzących w skład LGD. Posiada on niezaprzeczalne
walory krajobrazowe – koryto rzeki tworzy malownicze
meandry i rozlewiska. Ponadto samo otoczenie rzeki w
większości
zachowało
niezmieniony
krajobraz,
charakterystyczny dla terenu Małego Mazowsza.
Również zadawalający stan czystości wód pozwala
planować turystyczne wykorzystanie rzeki. Możliwość
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taką potwierdzają dodatkowo następujące fakty:
Tworzenie
Wieprzem.

gospodarstw

agroturystycznych

nad

Funkcjonowanie
podmiotów
gospodarczych
organizujących i realizujących spływy na Wieprzu.
Wzrastające zainteresowanie turystyczne
przejawiające się „dzikimi” spływami po Wieprzu.

rzeką

Ponadto realizacja tego zadania przyczyni się do:
Podniesienia jakości i zróżnicowania oferty turystycznej.
Podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności obszaru
LGD w kontekście turystycznym.
Stworzenie podstaw do rozwoju aktywności
gospodarczej na obszarach wiejskich poza rolnictwem.

2.

Opracowanie i wdrożenie systemu
wizualizacji dla obszaru LGD

Zaprojektowanie systemu oznaczeń
wizualnych wspólnego dla całego
obszaru LGD oraz wdrożenie go na
etapie realizacji szlaków
turystycznych

Jednorodna wizualizacja jest jednym z podstawowych
narzędzi, które wykorzystywane jest dla podkreślenia
spójności i jednolitości opisywanego obszaru, inicjatywy
czy innego rodzaju aktywności. Natomiast dotychczas
zadanie to realizowane jest samodzielnie przez
poszczególne gminy i w zasadzie sprowadza się do
wykorzystywanie herbów poszczególnych gmin. Nie jest
to zgodne zarówno z wymogami zapisanymi w umowie o
dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007 – 2013,
jak i z zasadami efektywnej promocji. W związku z tym
niezbędne jest zaplanowanie wspólnego systemu
wizualizacji, który tworzyć będą następujące elementy:
Logotyp flagi UE,
Logotyp PROW na lata 2007 – 2013.
Logotyp Osi IV LEADER.
Logo LGD.
Herby poszczególnych gmin.
Ponadto np. na tablicach informacyjnych i informacyjno –
wizualizacyjnych planuje się zamieścić informację
pisemną dotyczącą:
opisu miejsca, w którym została zainstalowana) i jego
najbliższego otoczenia,
informacji o współfinansowaniu ze środków EFRROW w
ramach PROW na lata 2007 – 2013.
Analiza specyfiki planowanej inicjatywy umożliwiła wybór
instrumentów informacji i promocji. Przedstawiają się one
następująco:

3.

Zwiększenie liczby i efektywności
stosowanych instrumentów informacji
i promocji

Opracowanie i wdrożenie nowych
form oznaczeń i informacji
(wizualizacja).

Tablice informacyjne instalowane na szlakach w
miejscach postojowych,
Tablice informacyjno – wizualizacyjne instalowane w
uczęszczanych miejscach publicznych.
Tabliczki kierunkowe (tzw. drogowskazy).
Oznaczenia obiektów (zabytki, miejsca pamięci itp.).

Źródło: opracowanie własne
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Lokalizacja i rekomendacje
System szlaków turystycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowany będzie na terenie siedmiu gmin
wchodzących w skład LGD:
Gmina Firlej;
Gmina Kamionka;
Gmina Kock;
Gmina Lubartów;
Gmina Niedźwiada;
Gmina Ostrówek;
Gmina Serniki.
Zakłada się, iż przebieg szlaków powinien być oparty na miejscach, gdzie zlokalizowane są najważniejsze i
najatrakcyjniejsze pod względem turystycznym obiekty zabytkowe oraz komponenty środowiska.
Rekomendowane miejsca, przez które przebiegać powinny szlaki (lub w ich pobliżu) przedstawione zostały w
poniższych zestawieniach.
Tabela 4. Rekomendowane obiekty zabytkowe.
L.p.
1.

Lokalizacja
Gmina Firlej

2.

Gmina Kamionka

3.

Gmina Kock

4.

Gmina Lubartów

5.

Gmina Niedźwiada

6.
7.

Gmina Ostrówek
Gmina Serniki

Obiekty
Miejscowośd Firlej – jedyny na terenie powiatu drewniany kościół.
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.
Układ przestrzenny i zabytki miejscowości Kamionka.
Kompleks parkowo – pałacowy w Samoklęskach.
Układ przestrzenny i zabytki miasta Kock.
Mogiła Berka Joselewicza w Białobrzegach.
Grodzisko późnośredniowieczne „Tatarska Góra” w Trójni.
Układ przestrzenny i zabytki miejscowości: Brzeźnica Bychawska, Niedźwiada,
Pałecznica.
Układ przestrzenny i zabytki miejscowości: Leszkowice
Układ przestrzenny i zabytki miejscowości Brzostówka i Serniki

Źródło: opracowanie własne

Tabela 5. Rekomendowane komponenty środowiska.
L.p.

Lokalizacja

1.

Gmina Firlej

2.

Gmina Kamionka

3.

Gmina Kock

4.

Gmina Lubartów

5.
6.
7.

Gmina Niedźwiada
Gmina Ostrówek
Gmina Serniki

Źródło: opracowanie własne
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Obiekty
Jezioro Firlejowskie.
Kompleks leśny Budy – Lipniak.
Rzeka Wieprz.
Kozłowiecki Park Krajobrazowy.
Zespól stawów hodowlanych w Samoklęskach.
Rzeka Wieprz wraz z doliną oraz ujściem Tyśmienicy.
Kozłowiecki Park Krajobrazowy.
Rzeka Wieprz.
Rzeka Wieprz.
Rzeka Wieprz.
Rzeka Wieprz.
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Trasa rowerowa „Leśny Szlak”
Realizacja „Leśnego Szlaku” odbywać się będzie na terenie 7 gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy
Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Koncepcja szlaku zaakceptowana przez wszystkie gminy zakłada,
iż:
Szlak będzie przebiegał przez obszar wszystkich 7 gmin wchodzących w skład LGD;
Długość szlaku ma umożliwić wykonanie objazdu całej trasy rowerem w ciągu jednego dnia;
Szlak będzie przebiegał przez najbardziej wartościowe (przyrodniczo, historycznie, kulturowo) obszary;
Długość szlaku na terenie każdej z gmin ma być zbliżona do siebie;
Na obszarze każdej z gmin mają być zlokalizowane punkty umożliwiające odpoczynek (dla wędrujących
pieszo i rowerem);
Zlokalizowana zostanie co najmniej jedna wiata na terenie każdej z gmin (wyjątek mogą stanowić gminy
o najbardziej rozbudowanej infrastrukturze);
Istnieć będą punkty styczne szlaku pieszo – rowerowego ze szlakiem wodnym;
Istnieje możliwość rozpoczęcia wędrówki w dowolnym miejscu szlaku i zakończenia jej w tym samym
miejscu (konstrukcja pętli).
Przebieg trasy począwszy do Kamionki do zakończenia w gminie Firlej (z Firleja trasa biegnie do Kamionki
zamykając pętle) przedstawia się następująco:
Gmina Kamionka: Kamionka – Kozłówka – Samoklęski – Syry - Starościn- Kol. Biadaczka ––Dąbrówka.
Gmina Lubartów: Rybakówka - Stary Tartak – Kopanina – Łucka Kolonia. Gmina Serniki: Serniki – Nowa
Wola – Brzostówka - Brzostówka Kolonia – Nowa Wieś - Wola Sernickiej – Serniki. Gmina Lubartów:
Chlewiska. Gmina Niedźwiada: Zapłocie – Pałecznica – Kol. Tarło - Tarło – Brzeźnica Bychawska – Kolonia
Brzeźnica Książęca– Las Górecki – Niedźwiada – Kol Niedźwiada – Klementynów. Gmina Lubartów:
Szczekarków- Brzeziny-Góra Tatarska. Gmina Ostrówek: Leszkowice – Ostrówek (kościół) - Cegielnia – Dębica
Kolonia – Zawada – Dębica – Babczyzna – Tarkawica. Gmina Kock: Kock- Podgóry - Bożniewice – Zakalew –
Poizdów – Białobrzegi – Kock. Gmina Firlej: Sułoszyn - Serock - Firlej – Kamionka.
Szlak wodny „Dolina Wieprza”
Z 7 gmin wchodzących w skład LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” tylko jedna (Gmina Kamionka) nie
posiada bezpośredniego dostępu do rzeki. W ramach realizowanego przedsięwzięcia planowana jest realizacja:
2 rozbudowanych przystani, z plażami i infrastrukturą turystyczną ( Serniki, Leszkowice);
2 niewielkich punktów do cumowania kajaków ( Serock, Bożniewice);
2 prywatnych przystani już zrealizowanych ( Wólka Rokicka, Szczekarków).
Opis przebiegu szlaku wodnego w dół rzeki przedstawia się następująco:
Gmina Lubartów: Wólka Rokicka. Gmina Serniki : Serniki. Gmina Lubartów: Szczekarków. Gmina Niedźwiada:
Leszkowice . Gmina Firlej: Serock. Gmina Kock: Bożniewice.
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Budżet
Kosztorys zadania opiera się na wysłanych zapytaniach ofertowych i zawiera następujące elementy:
Wiata wraz z montażem;
Oznaczenie szlaku;
Tablice informacyjne umieszczane na obiektach;
Tablice informacyjne wolnostojące.

Zagadnienia organizacyjne
Koncepcja zakłada, iż „szkielet szlaków” (najważniejsze elementy infrastruktury) zostanie wykonany przez
podmioty publiczne – gminy - Lubartów, Serniki, Kamionka, Firlej, Niedźwiada, Ostrówek i Kock lub ich jednostki
organizacyjne w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Ze względu na charakter beneficjentów projekty
mogą być realizowane w ramach dwóch działań PROW, obecnych w zakresie Osi 4 - LEADER:
Odnowa i rozwój wsi;
Wdrażanie LSR „Małe projekty”.
Zakres rzeczowy planowanych operacji pokrywa się z zakresem rzeczowym tych działań PROW 2007 - 2013
(Odnowa i rozwój wsi i Małe projekty). Ważnym elementem jest też spójność koncepcji z LSR. I tak w ramach
LSR przewidziano realizację VII przedsięwzięć, jedno z nich będzie realizowane przez wytyczenie szlaków
rowerowych i wodnych - VI. „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” – stworzenie szlaków turystycznych wraz z
otaczającą infrastrukturą turystyczną na obszarze LGD.
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Ustawę z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 707 z późn.
zm.) - reguluje m. in. kwestie wytyczania tras szlaków;
Ustawa z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) - określa
zasady prowadzenia i znakowania szlaków na terenach leśnych;
Ustawa z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019) – wytyczanie i
znakowanie szlaków wodnych;
Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) - tworzenie i
znakowanie szlaków na terenach objętych ochroną przyrody;
Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2007 r. Nr 19, poz.115) oraz ustawa z
20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U.z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) a
także wydane na jej podstawie: - rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i
Administracji z 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz.1993), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181), - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 września
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729) – akty prawne poruszające między innymi znakowanie
rowerowych szlaków turystycznych;
Ustawa z 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (jedn. tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.)
oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 1997 r. w sprawie określenia
warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających
sporty wodne (załącznika nr 2, Dz.U. Nr 57, poz. 358); - regulacja kwestii znakowania szlaków górskich oraz
warunków bezpieczeństwa na szlakach;
Ustawa z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. Nr 12, poz. 114 z późn. zm.) - mówi między innymi o
karach za niszczenie znaków turystycznych (samowolne niszczenie, uszkadzanie, usuwanie lub ustawianie
znaku turystycznego stanowi wykroczenie podlegające karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny,
zgodnie z ustaleniami art. 85 § 1 i 2 ); istnieje tu również zapis o możliwości orzeczenia przez sąd, na
podstawie § 3 powołanego artykułu, obowiązku zapłaty równowartości zniszczonego lub uszkodzonego
znaku turystycznego albo obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U.08.162.1008).

