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Streszczenie  

Obszary wiejskie wschodniej Lubelszczyzny, zwłaszcza obszary nadgraniczne, posiadają 
duży potencjał przyrodniczy i kulturowy sprzyjający rozwojowi turystyki. Samorządy wyko-
rzystując fundusze europejskie podjęły szereg inicjatyw mających na celu wzmocnienie roli 
turystyki, zarówno od strony infrastrukturalnej, jak i promocyjnej. Autorka na wybranych 
przykładach przedstawi stan zagospodarowania i wykorzystania lokalnych zasobów dla 
turystyki, wskaże na możliwe kierunki rozwoju turystyki w tym obszarze w oparciu o zasoby 
lokalne. 

 
Słowa kluczowe: wschodnie powiaty województwa lubelskiego, lokalne zasoby przyrodni-
cze i kulturowe, turystyka na obszarach wiejskich 

 
Wstęp  

Potencjał wewnętrzny regionu, jego zasoby lokalne, uznaje się za podstawowe 
czynniki rozwoju danego obszaru [Kuciński 1994, Stanny 2013], w tym także turysty-
ki. Bezpośredni wpływ na rozwój turystyki mają: występowanie i ranga walorów tury-
stycznych, zagospodarowanie turystyczne oraz dostępność komunikacyjna [Rogalew-
ski 1974]. L. Butowski [2010] uzupełnia tę listę czynników endogenicznych o promo-
cję i informację turystyczną, tworzenie i komercjalizację produktu turystycznego, czyli 
elementy marketingu terytorialnego, a także uwarunkowania społeczno-gospodarcze, 
kulturowe, polityczne, ekologiczne (postawa miejscowej społeczności w stosunku do 
turystów, działania władz publicznych). Zasoby lokalne dla turystyki można podzielić 
na dwie grupy: zasoby przyrodnicze (m.in.: specyficzne ukształtowanie terenu, unika-
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towe zasoby środowiska) i zasoby kulturowe (np.: rzemiosło, obrzędy i zwyczaje, 
sztuka ludowa). 

Obszar wschodniej Lubelszczyzny ze względu na peryferyjne położenie charakte-
ryzuje się stosunkowo niską gęstością zaludnienia, w przygranicznych powiatach (bial-
ski, włodawski, chełmski, hrubieszowski i tomaszowski) nie przekracza 50 osób/km2, 
co przekłada się na słabą presję człowieka na środowisko. Jest to region o charakterze 
wybitnie wiejskim i rolniczym. Świadczy o tym wysoki udział użytków rolnych 
w powierzchni ogółem, najwyższy w powiecie hrubieszowskim (82,1%), najniższy 
w powiecie włodawskim (47,7%) [BDL 2014]. Na badanym obszarze na koniec 2014 
roku znajdowało się 1133 wsi (statystyczne miejscowości wiejskie), zamieszkiwanych 
przez blisko 385 tys. ludności [BDL 2014].  

Niniejszy artykuł przedstawia główne lokalne zasoby turystyczne omawianego ob-
szaru, wskazuje możliwości ich wykorzystania, prezentuje niektóre produkty tury-
styczne które powstały w oparciu o zasoby lokalne oraz wskazuje na możliwe kierun-
ki rozwoju turystyki w tym obszarze. 

 
Zasoby lokalne w świetle  wybranych  koncepcji  rozwoju  lokalne-
go  

Współcześnie zasoby lokalne uważane są za podstawowy czynnik rozwoju danego 
terytorium [Bański 2016, Stanny 2013, Podedworna 2015, Kołodziejczak 2016]. Po-
strzegane są one jako element potencjału wewnętrznego, są nośnikiem walorów de-
cydujących o atrakcyjności miejsca. Wśród zasobów lokalnych J. Bański [2016] wy-
mienia: wytwarzane produkty materialne, usługi, umiejętności lub wiedzę, lokalne 
zachowania i zwyczaje, surowce i bogactwa naturalne oraz wydarzenia i miejsca histo-
ryczne. Elementem zasobów lokalnych są zasoby turystyczne. Według definicji 
A. Kowalczyka [2013] są to wszystkie cechy środowiska przyrodniczego i krajobrazu 
kulturowego, które mogą zainteresować potencjalnych turystów. Aby konkretny za-
sób turystyczny stał się walorem musi wyróżnić się spośród swojego otoczenia (czyli 
innych zasobów). Pojęcie waloru turystycznego jest zatem pojęciem szerszym, za 
walory uznaje się tylko te zasoby turystyczne, które turysta spostrzega jako szczegól-
nie wyróżniające się spośród reszty zasobów [Kowalczyk 2012]. Z kolei walory tury-
styczne mają wpływ na potencjał danego regionu. Definicja potencjału turystycznego 
J. Kaczmarka i in. [2005] obejmuje zasoby strukturalne i funkcjonalne warunkujące 
rozwój turystyki na określonym obszarze. Zasobami strukturalnymi są m.in.: walory 
turystyczne i zagospodarowanie turystyczne, zaś do zasobów funkcjonalnych zalicza-
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ne są wszelkie uwarunkowania: ekonomiczne, technologiczne, ekologiczne, społecz-
no-demograficzne czy kulturowe. 

Zasoby lokalne stanowią bazę rozwojową obszaru, decydują o jego mocnych 
i słabych stronach. Dają również możliwość generowania nowych impulsów rozwo-
jowych oraz kształtowania nowych produktów. Koncepcja zasobów lokalnych wpisu-
je się w wiele modeli rozwoju lokalnego, m.in. model rozwoju endogenicznego, wielo-
funkcyjnego czy zrównoważonego. Wszystkie te koncepcje opierają się na wykorzy-
staniu zasobów lokalnych, a ich właściwe wykorzystanie skutkować ma projakościo-
wymi przeobrażeniami wsi. Oczywiście przytoczone modele odrzucają jednolitą wizję 
rozwoju, gdyż każdy region posiada swój własny, unikatowy zestaw cech tworzących 
specyficzny potencjał rozwojowy [Grosse 2007].  

Przytoczone koncepcje rozwoju bazujące na zasobach lokalnych nawiązują rów-
nież do koncepcji inteligentnej specjalizacji (smart specialisation) [Strzelecki 2008] 
i inteligentnej wsi (smart village). Inteligentna specjalizacja to nowa lub ewoluująca 
specjalizacja gospodarcza, która opiera swój rozwój (…) na unikalnych zasobach 
regionalnych, nowatorskiej kombinacji różnych zasobów/branż (w tym zewnętrz-
nych) oraz innowacjach technologicznych i nietechnologicznych (…). Inteligentna 
specjalizacja będzie często wypełnieniem nowo tworzącego się rynku lub niszy ryn-
kowej, a także odpowiedzią na zdefiniowane potrzeby społeczne wymagające wdro-
żenia nowych technologii, produktów lub usług [Dzierżanowski 2013]. W koncepcji 
inteligentnej specjalizacji kluczowe jest dostrzeżenie indywidualnego potencjału dane-
go miejsca, który umożliwi wykorzystanie go w celu budowania przewagi konkuren-
cyjnej w danej dziedzinie [Foray i in. 2009]. Z kolei przez inteligentną wieś rozumie 
się takie obszary wiejskie i społeczności, które wykorzystują swoje mocne strony 
i zasoby na rozwijanie nowych możliwości. Mieszkańcy smart village stosują innowa-
cyjne rozwiązania, promują lokalne produkty, czy wdrażają inteligentną specjalizację 
w zakresie projektów turystycznych, działalności kulturalnej itp. [EU Action for smart 
villages, 2017]. Inteligentna specjalizacja powinna być utożsamiana z mądrym wybo-
rem zasobów i potencjału terytorialnego [Przygodzki 2016]. Na obszarach wiejskich 
zalicza się do nich m.in.: usługi turystyczne, ekologiczne rolnictwo czy przemysł 
związany z infrastrukturą ochrony środowiska i pozyskiwaniem energii odnawialnej 
[Górka, Łuszczyk 2013]. 
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Zasoby  przyrodnicze  wschodniej  Lubelszczyzny  

Obszary wiejskie wschodniej Lubelszczyzny należą do obszarów o znacznym po-
tencjale turystycznym opierającym się na walorach przyrodniczych. Audyt turystyczny 
przeprowadzony na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego województwa lubelskiego 
[Audyt … 2008] zwraca uwagę na dużą różnorodność środowiska naturalnego i cen-
ne zasoby przyrodnicze m.in. Poleski Park Narodowy i Międzynarodowy Rezerwat 
Biosfery „Polesie Zachodnie”, siedem parków krajobrazowych, obszary chronionego 
krajobrazu, liczne rezerwaty i obszary „Natura 2000” a także inne formy ochrony 
przyrody (udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem waha się od 
ok. 40% w powiecie włodawskim i chełmskim do ok. 10% w powiecie tomaszow-
skim) [Wesołowska, Szczęsna 2015] (ryc. 1). 

Występujące bogactwo krajobrazów wynika z położenia w obrębie różnych mezo-
regionów fizycznogeograficznych: Polesia Lubelskiego i Wołyńskiego, Wyżyny Lu-
belskiej, Wołyńskiej i Roztocza. Potencjał przyrodniczy wschodniej Lubelszczyzny 
jest tak duży, że stwarza możliwości rozwoju bardzo różnorodnych form turystyki. 
Czyste środowisko i rolniczy charakter pogranicza Lubelszczyzny, predysponują ten 
obszar do rozwoju agroturystyki i ekoagroturystyki. Duża liczba obszarów chronio-
nych i terenów słabo przekształconych przez człowieka, a przy tym bardzo atrakcyj-
nych przyrodniczo i krajobrazowo, daje podstawy do rozwoju turystyki ekologicznej, 
krajoznawczej i przyrodniczo-poznawczej, ze szczególnym uwzględnieniem „birdwa-
tchingu”. Warunki dla rozwoju turystyki wypoczynkowej weekendowej oraz wakacyj-
nej stwarza Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, zbiorniki jezior pozwalają na upra-
wianie sportów wodnych [Wesołowska, Szczęsna 2015]. Ze względu na zasoby lokal-
ne środowiska przyrodniczego według Koncepcji programowo-przestrzennej rozwo-
ju turystyki i rekreacji w województwie lubelskim [2008], kluczowym produktem tury-
stycznym regionu lubelskiego może być turystyka aktywna.  

 
Zasoby  kulturowe  wschodniej  Lubelszczyzny  

Opisywany obszar jest terenem swoistego pogranicza kulturowego, narodowo-
ściowego i religijnego. W przeszłości Dolina Bugu odgrywała istotną rolę, gdyż sta-
nowiła pomost łączący Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym. Przebiegały tędy dwa 
szlaki handlowe: znad Morza Czarnego (dnieprzańsko-prypecko-bużański) i z Woły-
nia (bużański). Sprzyjały one rozwojowi osadnictwa już we wczesnym średniowieczu. 
Pierwszej akcji zasiedlenia tych terenów dokonały w VI-VII wieku ruskie plemiona 
Dulebów którzy to zajęli Ziemię Chełmską, czyli obszary wzdłuż środkowego Bugu 
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[Miśkiewicz 1981]. W IX wieku na badanym obszarze osiedlili się Lędzianie, którzy 
przybyli znad środkowej Wisły. Pod koniec X wieku północną część środkowego 
dorzecza Bugu zasiedliło ruskie plemię Dregowiczów [Musianowicz 1960]. Od XI do 
XIV wieku o osadnictwie tych terenów zdecydowała fala kolonizacji mazowieckiej. 
Ze względu na wspomniane wyjątkowe położenie wzdłuż doliny Bugu badany obszar 
od X do XVI wieku były obiektem walk oraz różnorakich wpływów etnicznych 
i kulturowych. Ziemiami tymi interesowały się państwa piastowskie i kijowskie, na-
stępnie książęta mazowieccy turowscy i halicko-włodzimierscy aż wreszcie Wielkie 
Księstwo Litewskie i Królestwo Polskie [Myna 1994].  Przez wiele wieków mieszkali 
obok siebie Polacy, Rusini, Białorusini, Litwini, Żydzi, Tatarzy i Niemcy. 

Położenie na skrzyżowaniu historycznych, międzynarodowych szlaków handlo-
wo-komunikacyjnych oraz zróżnicowanie narodowościowo-religijne oraz pograniczny 
charakter analizowanego obszaru sprawiły, że region ten obfituje w liczne walory 
kultury materialnej m.in: obiekty sakralne, militarne, mieszkalne, zabudowania gospo-
darcze, obiekty użyteczności publicznej, miejsca pamięci a także oryginalne walory 
kultury niematerialnej w postaci lokalnych tradycji i obrzędów, folkloru czy kuchni. 
W kontekście walorów antropogenicznych za unikalną cechę należy uznać wielokultu-
rowość, będącą rezultatem wielowiekowego ścierania się kultur i religii [Audyt … 
2008].  

Omawiany teren charakteryzuje się dużym potencjałem do rozwoju turystyki piel-
grzymkowej i religijno-poznawczej. Region dysponuje znaczną liczbą sanktuariów 
(m.in. Sanktuarium Błogosławionych Męczenników w Pratulinie, Sanktuarium Uni-
tów Podlaskich w Kostomłotach, prawosławny Monaster św. Onufrego w Jabłonnej, 
ośrodki kultu maryjnego w Kodniu, Leśnej Podlaskiej, Orchówku, Nabróży, Lubyczy 
Królewskiej i Tarnoszynie), świątyń i cmentarzy. Obiekty te charakteryzują się często 
specyficzną architekturą i wystrojem, polegającym na pomieszaniu elementów typo-
wych dla różnych religii [Wesołowska 2007; Wesołowska, Szczęsna 2015].  

Według zestawienia Narodowego Instytutu Dziedzictwa [http://www.nid.pl/pl/ 
Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nie-
ruchomych/] na obszarze wschodnich powiatów województwa lubelskiego znajduje 
się 150 wpisanych do rejestru zabytków świątyń i zespołów świątynnych: rzymskoka-
tolickich, unickich, prawosławnych, ewangelicko-augsburskich oraz judaistycznych 
synagog oraz 21 kaplic i  126 cmentarzy: rzymskokatolickie, unickie, prawosławne, 
muzułmańskie, żydowskie, ewangelickie, a także wielowyznaniowe i wojenne różnych 
narodowości i z różnych epok. Ponadto na tym terenie znajduje się 108 zabytkowych 
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zespołów architektonicznych i krajobrazowych: klasztornych i seminaryjnych, pała-
cowych i dworskich, folwarcznych, militarno-wojskowych oraz ogrodowo-
parkowych. Inne obiekty o randze zabytków to przede wszystkim budynki gospodar-
cze i użytkowe, jak: młyny wodne, wiatraki, spichlerze, stajnie, gorzelnie, wieżyczki 
wodne, pojedyncze budynki użyteczności publicznej takie jak szkoły, szpitale, urzędy, 
domy zajezdne oraz spora ilość obiektów o charakterze militarnym, np. fortyfikacje 
Twierdzy Brzeskiej w powiecie bialskim i miejsca martyrologii, jak pochodzące z II 
wojny światowej niemieckie obozy zagłady w Bełżcu (powiat tomaszowski)  i Sobibo-
rze (powiat włodawski). Tak zróżnicowane zabytki kultury materialnej, często mające 
niepowtarzalny wielokulturowy charakter, stwarzają duży potencjał dla rozwoju róż-
nych form turystyki kulturowej [Wesołowska, Szczęsna 2015]. 

 
Wzmacnianie  funkcji  turystycznej  wschodnich  powiatów  woje-
wództwa  lubelskiego  

Omawiany obszar przygraniczny to tereny rolnicze, peryferyjnie w stosunku do 
głównych centrów rozwoju i przez to należą do słabo rozwiniętych gospodarczo. 
Wskazany jest na nich rozwój funkcji pozarolniczych, w tym turystyki [Bański i in. 
2014]. W celu wzmacniania funkcji turystycznej samorządy lokalne sięgnęły po 
wsparcie finansowe z funduszy zewnętrznych. 

Powiat bialski skorzystał ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdra-
żanie lokalnych strategii rozwoju”. Zrealizował projekt „Cudze chwalicie, swego nie 
znacie – promocja walorów turystycznych powiatu bialskiego” którego celem była 
promocja szlaków turystycznych oraz funkcjonujących w ich obrębie gospodarstw 
agroturystycznych poprzez organizację imprezy plenerowej oraz wydanie mapy – 
informatora turystycznego [http://www.powiatbialski.eu/starostwo/?p=881].  

W powiecie włodawskim zrealizowano projekt przy wsparciu ze środków Norwe-
skiego Mechanizmu Finansowego i Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych 
w Euroregionie Bug. Celem projektu „Trzy Polesia – wspólna promocja pogranicza 
polsko-białorusko-ukraińskiego” była promocja przygranicznych terenów Polski, 
Białorusi i Ukrainy, przede wszystkim unikatowych terenów przyrodniczych: polskie-
go Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie", ukraińskiego – Szacki Rezerwat Biosfery 
oraz białoruskiego – Rezerwat Biosfery „Polesie Nadbużańskie". Projekt ten promo-
wał również walory kulturowe wynikające z koegzystencji wyznawców prawosławia, 
judaizmu, katolicyzmu i protestantyzmu. Efektem projektu jest wydanie folderu pro-
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mującego tereny przygranicza w 6 językach (polskim, rosyjskim, angielskim, białoru-
skim, ukraińskim i niemieckim), stworzenie 3 różnojęzycznych stron internetowych 
i zorganizowanie konferencji z udziałem społeczeństw Polski, Białorusi i Ukrainy 
[http://trzypolesia.powiatwlodawski.pl/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=4&Itemid=2&lang=pl].  

Z kolei powiat chełmski w latach 2009-2010 realizował zadania projektu „Współ-
praca międzyregionalna powiatu chełmskiego i miasta Chełm szansą rozwoju turysty-
ki ziemi chełmskiej jako atrakcji wschodniej granicy Unii Europejskiej” w ramach 
Działania 7.3 Współpraca międzyregionalna, Kategoria I Partnerskie inicjatywy mię-
dzyregionalne RPO WL na lata 2007-2013. Celem projektu było opracowanie planu 
rozwoju turystyki i współpracy międzyregionalnej, sporządzenie wykazu produktów 
turystycznych [http://www.powiat.chelm.pl/wspolpraca_miedzyregionalna_p_1123.-
html]. W powiecie chełmskim można znaleźć wiele atrakcji, które można przedstawić 
turystom, np. unikalne siedliska fauny i flory, pomniki przyrody m.in dąb Bolko 
w Hniszowie czy „zagłębie” tradycji ginących zawodów w Pawłowie z lokalnymi 
produktami – dzbankami, beczkami. Kluczowym produktem, który powstał w ra-
mach realizacji tego projektu jest „Szlak kredą pisany – po atrakcjach ziemi chełm-
skiej” (fot. 1). 

 
Fot. 1. Ośrodek Dokumentacji Życia, Kultury i Twórczości na Wsi Leśniowskiej – jedna 

z atrakcji na Szlaku kredą pisanym 
Photo 1. Centre for Documentation of Life, Culture and Creativity in the Leśniów Village – 

one of the attractions on the Written Cretaceous Route 
Źródło: http://www.lesniowice.lubelskie.pl/sok/osrodek_pamieci/osrodek_pamieci.htm 
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Jednym z projektów dotyczących turystyki w powiecie hrubieszowskim była reali-
zacja Transgranicznej Trasy Turystycznej. W ramach projektu poprawiono nawierzch-
nię dróg, oznakowano trasy, utworzono pole namiotowe w miejscowości Czumów, 
wykonano wiaty dla turystów w Gródku, Czumowie i Ślipczach, utworzono bazę noc-
legową w budynku Szkoły Podstawowej w Husynnem oraz utworzono Gminne Cen-
trum Informacji Turystycznej w siedzibie Urzędu Gminy Hrubieszów [http:// 
www.powiathrubieszow.pl/257,308,urzad-gminy-hrubieszow,1,wiecej.html?menu= 
351]. 

Powiat tomaszowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VII, Kultura, turystyka 
i współpraca międzyregionalna, Działania 7.3 Współpraca międzyregionalna realizo-
wał projekt „Partnerskie współdziałanie na rzecz promocji Roztocza Tomaszowskie-
go jako atrakcji turystycznej Unii Europejskiej” [http://www.powiat-tomaszowski. 
com.pl/projekty-ue/2009/08/partnerskie-wspoldzialanie-na-rzecz-promocji-roztocza 
-tomaszowskiego-jako-atrakcji-turystycznej-unii-europejskiej/]. W ramach projektu 
opracowano program działań w zakresie rozwoju turystyki, przeszkolono pracowni-
ków samorządowych i przedstawicieli branży turystycznej w zakresie profesjonalnej 
promocji, utworzono w pięciu gminach powiatu system informacji i promocji tury-
stycznej, wydano materiały promocyjne.  

W każdym z powiatów realizowano projekty turystyczne, również pojedyncze 
gminy i stowarzyszenia gmin przystąpiły do działań wspierających rozwój funkcji 
turystycznej na obszarze wschodniej Lubelszczyzny. Było to możliwe dzięki urucho-
mionym środkom z różnych programów. Ten swoisty bodziec finansowy zaowoco-
wał tworzeniem i rozwijaniem szlaków turystycznych, poprawą ich przebiegu, jakości, 
oznakowania oraz promocją walorów turystycznych dla szerszej liczby odbiorców.  

 
Zagospodarowanie  turystyczne  

Z badań zagospodarowania turystycznego wynika, że omawiany teren charaktery-
zuje się bardzo słabą infrastrukturą turystyczną. Dostępność komunikacyjna, stan 
dróg i poziom skomunikowania wewnętrznego są niezadowalające co m.in. zmniejsza 
szanse na wykorzystanie potencjału turystycznego i stanowią główną barierę rozwoju 
[Wesołowska 2014]. Również niezadawalający jest stan bazy noclegowej i gastrono-
micznej. Wskaźnik gęstości bazy noclegowej, wyrażony w ilości miejsc noclegowych 
na 1 km2 danego obszaru, kształtuje się na bardzo niskim poziomie.  Średni wskaźnik 
gęstości bazy noclegowej na całym badanym obszarze wynosi 0,8, podczas gdy dla 
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Polski kształtuje się na poziomie 2,2 [Wesołowska, Szczęsna 2015]. Największa gę-
stość zbiorowej bazy noclegowej jest w gminach położonych na Pojezierzu Łęczyń-
sko-Włodawskim: gmina Włodawa (8,5) i Firlej (4,1), dość wysokie wartości wskaźnik 
gęstości bazy noclegowej osiąga w południowej części województwa, na Roztoczu. 
Deficyt bazy noclegowej jest jednym z podstawowych problemów rozwoju branży 
turystycznej obszarów wiejskich analizowanego regionu. W powiatach przygranicz-
nych znajduje się tylko 15 kwater agroturystycznych, zgłoszonych w Polskiej Federa-
cji Turystyki Wiejskiej [http://www.pftw.pl]. Trudno jest zweryfikować czy jest to 
stan faktyczny, ponieważ brak kompletnych rejestrów gminnych takiej działalności. 
Być może funkcjonują kwatery agroturystyczne nie zarejestrowane w żadnych zesta-
wieniach. Stan ten ulega stopniowej poprawie Dzięki dotacjom unijnym, na terenie 
analizowanych powiatów zrealizowano 53 projekty w zakresie turystyki za kwotę 373 
mln. zł. Większość projektów zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, w ramach Osi Priorytetowej 
I: Przedsiębiorczość i innowacje (działanie 1.5. Dotacje inwestycyjne w dziedzinie 
turystyki) oraz Osi Priorytetowej VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregio-
nalna. Działania w ramach RPO WL 2007-2013 miały za zadanie zapewnienie rozwo-
ju bazy turystycznej, poprawę jej jakości i dostępności oraz powstanie nowych miejsc 
pracy w turystyce. Wśród zrealizowanych projektów aż 38 dotyczyło wzmocnienia 
infrastrukturalnego regionu, poprawy infrastruktury turystycznej, dostosowania obiek-
tów do potrzeb turystów, zaś pozostałe 15 projektów odnosiło się do zasobów lokal-
nych (zarówno przyrodniczych jak i kulturowych). Szczegółowy wykaz projektów 
dofinansowanych z funduszy europejskich zawiera tab. 1. 

Tab. 1. Projekty zrealizowane przy dofinansowaniu z Funduszy Europejskich w powiatach 
wschodniej Lubelszczyzny 
Tab. 1. Projekty zrealizowane przy dofinansowaniu z Funduszy Europejskich w powiatach 
wschodniej Lubelszczyzny 

 
Wartość projektu 

[zł] 
Dofinansowanie 

z EU [zł] 

powiat bialski 

1 
Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo 
Lubelskie 

54 098 952,22 44 701 332,43 

2 
Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta – przebudowa 
płyty Rynku w Międzyrzecu Podlaskim 

3 415 753,26 2 486 208,42 

3 
Zwiększenie konkurencyjności Centrum szkoleniowo-
rekreacyjnego "Dolina Bugu" w Kodniu poprzez działania 
inwestycyjne 

5 362 242,61 1 699 640,65 

http://www.belzec.pl/asp/pliki/pliki_na_stronie/201408_budowa_budynku_7.pdf
http://www.belzec.pl/asp/pliki/pliki_na_stronie/201408_budowa_budynku_7.pdf
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4 
Adaptacja zabytkowego XIX dworu w miejscowości Droblin 
na restaurację z zapleczem noclegowym 

5 214 857,47 1 699 404,51 

5 
Adaptacja na zespół hotelowo-gastronomiczny z funkcją 
konferencyjno-szkoleniowa zespołu pałacowego "Cieleśnica" 

6 012 554,84 1 696 297,16 

6 
Budowa kompleksu Rekracyjno-Jeździeckiego w miejscowo-
ści Droblin. 

5 002 850,69 1 689 791,99 

7 
Budowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego o znacze-
niu transgranicznym na terenie Północnej Lubelszczyzny oraz 
zapewnienia dostępu do informacji turystycznej 

5 569 673,89 1 675 380,13 

8 Budowa budynku gastronomiczno- hotelowego w Terespolu 5 826 642,04 1 633 579,92 

9 
Budowa hotelu POLONIA w miejscowości Grabanów, gm. 
Biała Podlaska – Etap I 

5 768 235,66 1 596 418,16 

10 
Wzmocnienie konkurencyjności firmy PW Agat poprzez 
nową ofertę turystyczną: utworzenie Bialskopodlaskiego 
Ośrodka Turystyki 

3 607 573,09 1 256 736,51 

11 
Budowa Pensjonatu "Dolina Bugu" z salą restauracyjną 
i bankietowo-biznesową 

2 495 666,45 845 064,12 

12 
"Budowa hotelu przy Wiejskim Zajeździe nowym obiektem 
na mapie turystycznej w Powiecie Bialskim" 

2 221 243,96 840 247,92 

13 
„Ponad granicami – transfer wiedzy i doświadczeń osób 
wieku 50+” 

584 192,78 408 934,91 

14 
Urozmaicenie oferty turystycznej w powiecie chełmskim 
poprzez wprowadzenie na rynek nowej usługi 

663 997,91 229 384,28 

15 
"Poznaj życie smakiem" – uruchomienie restauracji z kuchnią 
uzbecką i nie tylko. 

411 320,99 181 327,41 

16 
"Zwiększenie konkurencyjności firmy AIRGOWPOL 
w Białej Podlaskiej poprzez zakup balonu w celach turystycz-
nych” 

207 366,59 71 651,05 

powiat włodawski 

17 
Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo 
Lubelskie 

5 4098 952,22 4 4701 332,43 

18 Hotel, restauracja i SPA w Okunince nad Jeziorem Białym 3 618 295,29 1 699 903,18 

19 
Budowa Ośrodka Rekreacyjno-Szkoleniowo-
Wypoczynkowego w Majdanie Stuleńskim. 

5 257 459,03 1 699 434,97 

20 
Rozbudowa Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego "Ru-
sałka" o część pensjonatową 

5 521 285,2 1 697 164,32 

21 
Wzmocnienie konkurencyjności firmy „DROB” poprzez 
budowę nowego obiektu infrastruktury turystycznej 

5 334 155,04 1 691 726,22 

22 
Rozwój bazy turystycznej regionu poprzez budowę i wyposa-
żenie obiektu noclegowego oraz zakup środków trwałych 
infrastruktury turystycznej 

3 414 119,02 1 666 000,00 

23 Budowa hotelu z funkcją gastronomiczną i rekreacyjną 5 056 044,58 1 662 221,84 

24 Rozbudowa budynku pensjonatowego w Okunince 3 596 855,74 1 655 887,52 

25 Jagiellońskie Centrum Turystyczne 5 047 574,5 1 651 750,47 
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26 

Poleskie Centrum Konferencyjno – Szkoleniowe "Babie 
Lato" – jako kompleksowy, wielofunkcyjny obiekt, powodu-
jący wydłużenie sezonu, dywersyfikujący i wzbogacający 
ofertę turystyczną na Lubelszczyźnie 

3 214 209,23 1 556 470,83 

27 
Przebudowa ośrodka wczasowego w Okunince na cele 
Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego 

3 006 636,82 1 339 721,17 

28 
Rozbudowa zespołu hotelowo-szkoleniowego "Dworek 
Arkadia" 

3 517 952,35 849 855,85 

29 
Siedlisko Trzech Kultur miejscem spotkań z kulturą i sztuką – 
nowy produkt turystyczny Włodawy 

2 046 475,02 839 919,93 

30 
Budowa budynku gastronomicznego Złoty Kurczak z poko-
jami rekreacji indywidualnej pod krótkotrwałe zakwaterowa-
nie w Okunince nad jeziorem Białym. 

2 282 645,89 818 308,72 

31 
Budowa i remont infrastruktury w osiedlach Spółdzielni 
Mieszkaniowej we Włodawie 

1 102 467,21 749 632,67 

32 
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa "Astur" sp. z o.o. 
poprzez modernizację obiektów turystycznych Ośrodka 
Wczasowego "Astur" oraz zakup środków trwałych 

1 686 999,01 690 944,65 

33 
Modernizacja obiektu noclegowego oraz zakup środków 
trwałych infrastruktury turystyczno-konferencyjnej 

1 100 171,04 533 068,27 

34 
"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Taurus Team Sp. 
z o.o. poprzez realizację projektu w dziedzinie turystyki." 

1 423 290,45 532 575,68 

35 
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. 
Kopernika we Włodawie 

559 859,24 414 547,89 

powiat chełmski 

36 
Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo 
Lubelskie 

54 098 952,22 4 4701 332,43 

37 
Zwiększanie różnorodności oferty turystycznej regionu 
poprzez utworzenie Centrum Hotelowo – Konferencyjne 
w Pawłowie 

6 233 874,24 1 697 044,28 

38 Centrum Turystyczne „Wrota Polesia” 3 989 674,93 1 693 747,78 

39 
Urozmaicenie oferty turystycznej w powiecie chełmskim 
poprzez wprowadzenie na rynek nowej 

663 997,91 229 384,28 

40 
Współpraca międzyregionalna powiatu chełmskiego i miasta 
Chełm szansą rozwoju turystyki ziemi chełmskiej jako atrakcji 
wschodniej granicy Unii Europejskiej 

274 180,84 178 078,7 

powiat hrubieszowski 

41 
Wzmocnienie potencjału turystycznego powiatu hrubieszow-
skiego poprzez przebudowę i adaptację budynku na cele 
hotelowo-gastronomiczne. 

4 990 802,37 1 696 809,4 

42 
Budowa pensjonatu hotelarsko – gastronomicznego w strefie 
nadgranicznej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia 
i zagospodarowaniem terenu. 

3 146 419,58 1 304 771,06 

powiat tomaszowski 

43 
Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo 
Lubelskie 

54 098 952,22 44 701 332,43 
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44 Kompleks hotelowo-gastronomiczny "Trzy Korony" 7 958 426,84 1 699 662,51 

45 
Budowa i wyposażenie kompleksowego obiektu turystyczne-
go w Nowosiółkach szansą na rozwój turystyki we wschod-
niej części powiatu tomaszowskiego 

5 095 149,21 1 699 329,57 

46 
Budowa pensjonatu szkoleniowo-wypoczynkowego przysto-
sowanego do obsługi osób niepełnosprawnych 

5 499 618,32 1 691 461,79 

47 
Wyposażenie Ośrodka Turystyczno-Konferencyjnego "U 
Antka" w Kolonii Łaszczówka do zorganizowanej turystyki 
weekendowej, biznesowej, specjalistycznej i transgranicznej. 

2 806 386,16 1 140 002,98 

48 
Rozwój przedsiębiorstwa Restauracja „Arkadia” poprzez 
wdrożenie dwóch nowych produktów turystycznych pod 
postacią odkrytej pływalni, oraz zadaszonego grilla. 

2 730 636,95 849 367,92 

49 
Rozwój Zajazdu Arkadia poprzez wprowadzenie do oferty 
nowego produktu rekreacyjno-sportowego. 

2 350 077,79 818 111,11 

50 
Partnerskie współdziałanie na rzecz promocji Roztocza 
Tomaszowskiego jako atrakcji turystycznej Unii Europejskiej 

580 145,34 402 036,86 

51 
Współpraca straży pożarnych Powiatu Tomaszewskiego 
z partnerami z Niemiec i województwa podkarpackiego 

404 943,92 279 643,45 

52 
Rozwój zaplecza turystyczno-kulturalnego w regionie lubel-
skim dzięki uruchomieniu restauracji "Brama" w Zamościu 

407 330,08 169 120,85 

53 
Modernizacja hotelu – krok w kierunku nowoczesnej i funk-
cjonalnej infrastruktury turystycznej 

359 776,64 125 331,91 

 373 037 916,90 234 238 435,50 

http://www.mapadotacji.gov.pl  

Wykorzystanie  lokalnych  zasobów  turystycznych  

Wykorzystując zasoby przyrodnicze na badanym obszarze wytyczono wiele szla-
ków turystycznych przeznaczonych dla użytkowników o różnych zainteresowaniach: 
kajakowe (około 730 km), piesze (ponad 1014 km), rowerowe (460 km), konne (300 
km), samochodowe, dodatkowo w powiecie tomaszowskim znajdują się profesjonal-
ne trasy do narciarstwa biegowego (ryc. 1). Szlaki turystyczne różnego przeznaczenia, 
przeprowadzone przez najbardziej atrakcyjne przyrodniczo i kulturowo tereny 
wschodniej Lubelszczyzny są najlepiej rozwiniętym w tym regionie elementem infra-
struktury turystycznej. W pięciu opisywanych powiatach wszystkie szlaki turystyczne 
mają łącznie ponad 3,5 tys. kilometrów.  

Najdłuższym szlakiem jest Nadbużański Szlak Przyjaźni (Szlak Nadbużański – 
czerwony). Ma on długość 329,2 km., zaczyna się w miejscowości Kózki w woj. ma-
zowieckim, po czym wkracza na teren województwa lubelskiego w miejscowości 
Gnojno, biegnie wzdłuż doliny Bugu przez powiaty: bialski, włodawski, chełmski, 
hrubieszowski, kończy się w Hrubieszowie (ważniejsze miejscowości: Janów Podlaski, 
Pratulin, Neple, Terespol, Kostomłoty, Kodeń, Jabłeczna Sławatycze, Hanna, Wło-
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dawa, Sobibór, Dorohusk, Dubienka, Horodło, Hrubieszów). Na szlaku tym znajduje 
się szereg obiektów będących świadectwem zamieszkującej tu w przeszłości mozaiki 
ludności wielowyznaniowej, wiedzie przez unikatowe przyrodniczo tereny, przede 
wszystkim przez Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Polesie Zachodnie”, oraz 
przez Parki Krajobrazowe: Sobiborski, Chełmski i Strzelecki i rezerwaty przyrody: 
leśny „Szwajcaria Podlaska”, faunistyczne „Czapli Stóg”, „Żółwiowe Błota”.  

Unikatowym produktem jest Poleski Szlak Konny, jeden z najdłuższych w Polsce. 
Szlak można również wykorzystywać dla turystyki pieszej i rowerowej. Prowadzi on 
przez Polesie Lubelskie i Wołyńskie, przez najcenniejsze przyrodniczo tereny Pole-
skiego Parku Narodowego i Parki Krajobrazowe (Chełmski, Sobiborski) oraz liczne 
rezerwaty przyrody (Żółwiowe Błota, Jezioro Orchowe, Magazyn, Małoziemce, Ser-
niawy, Bachus, Stawska Góra, Bagno Serebryskie, Brzeźno, Roskosz), także wzdłuż 
doliny rzeki Bug.  

Ciekawym przyrodniczym zasobem lokalnym są obiekty geologiczne, które mogą 
służyć rozwijaniu geoturystyki. Na obszarze analizowanych powiatów występuje m.in. 
kamieniołom wapieni w Nowinach czy stanowisko występowania skamieniałych pni 
w Siedliskach w powiecie tomaszowskim [Katalog obiektów … 2014]. 

Z kolei w oparciu o najbardziej atrakcyjne kulturowe zasoby regionu utworzono 
tematyczne szlaki turystyczne, m.in: „Szlak cerkiewny”, „Szlak pamiątek kultury ży-
dowskiej”, „Szlak przenikania kultur” i „Szlak historyczny”, które w całości lub części 
przebiegają przygranicznym pasem województwa lubelskiego, łącznie mają ponad 
1000 km długości.  

Interesującymi produktami turystycznymi wykorzystującymi lokalne zasoby, pre-
zentującymi miejscowe zwyczaje i zajęcia, codzienne i świąteczne obrzędy oraz ludo-
we rękodzieło i rzemiosło, ale także kultywujące pamięć o ważnych wydarzeniach 
z historii danego obszaru, są wioski i zagrody tematyczne. W powiatach przygranicz-
nych województwa lubelskiego znajdują się trzy takie wioski: Żeszczynka, Masłomęcz 
i Studzianka. Wioski te oferują cały pakiet usług utrzymanych w danej konwencji 
tematycznej [Wesołowska, Szczęsna 2015]. 

Żeszczynka to wieś od XVII w. należąca do kodeńsko-wisznickich dóbr rodu Sa-
piehów. Na obszarze wsi dominują użytki zielone, na których od wielu wieków hodu-
je się bydło. Wieś Mleczna powstała właśnie na tradycji wytwarzania produktów 
z mleka (sery, masło). Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce, działające 
od 2008 r., w przekazanym przez gminę budynku po szkole utworzyło Ośrodek Kul-
tury, Tradycji i Edukacji. Organizuje m.in. festyny, koncerty muzyki biesiadnej i folk-
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lorystycznej, zawody, biesiady (fot. 2). Opracowało oferty turystyczne wykorzystujące 
walory wsi, tworząc "Mleczną Wieś w dawnych dobrach Sapiehów" [http:// 
www.zeszczynka.pl/index.html]. 

 
Ryc. 1. Przestrzeń przyrodnicza wschodniej części woj. lubelskiego i jej dostępność (szlaki 

turystyczne) 
Fig. 1. Natural space of the eastern part of the Lubelskie Voivodeship and its accessibility 

(tourist trails) 
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Źródło: Wesołowska M., Rodzoś J., Łoboda K., 2015, Turystyka aktywna na obszarach wiej-
skich wschodniej części województwa lubelskiego, Uwarunkowania rozwoju turystyki, wybrane problemy. 
Biuletyn KPZK PAN, z.256, s.71-92. 

 
Fot. 2. Święto mleka w Żeszczynce 

Photo 2. Milk Festival in Żeszczynka 
Źródło: http://www.zeszczynka.pl/galeria-2010-swieto-mleka.html 

Również w 2008 r. powstała w Masłomęczu „Wioska Gotów”. We wsi od 1977 r. 
prowadzone były badania archeologiczne nad kulturą Gotów (plemię pochodzenia 
germańskiego, które dotarło do kotliny hrubieszowskiej w II w).  Po zakończeniu 
badań archeologicznych, z inicjatywy ludności zamieszkującej wieś, powołano Ma-
słomęckie Stowarzyszenie „Wioska Gotów”, którego głównym celem jest populary-
zacja wiedzy o kulturowo – historycznym dziedzictwie regionu oraz realizacja przed-
sięwzięć w ramach projektu „Gotania”. Obecnie Stowarzyszenie zrzesza 30 osób.  
W tej wsi tematycznej można obejrzeć prezentację grupy odtwarzającej życie co-
dzienne Gotów, wziąć udział w warsztatach i imprezach organizowanych przez Sto-
warzyszenie [http://www.wioska-gotow.pl/index.php?option=com_content&view= 
frontpage&Itemid=18&lang=pl]. 

Studzianka to wieś położona w powiecie bialskim w gminie Łomazy. Działa w niej 
Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka, które realizuje przedsięwzięcia 
z zakresu dziedzictwa kulturowego. Członkowie Stowarzyszenie sięgają do tatarskich 
korzeni (Tatarzy zamieszkiwali wieś od XVII w.). W ofercie tej wsi tematycznej znaj-
duje się: zwiedzanie cmentarza tatarskiego z przewodnikiem, warsztaty kuchni tatar-
skiej, warsztaty strzelania z łuku tatarskiego, turniej łuczniczy, zwiedzanie wystawy 
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„330 lat osadnictwa tatarskiego w Studziance i okolicy", spektakl „Tatarzy ze Stu-
dzianki”, rekonstrukcja „Z życia tatarskiej rodziny", wieczór poezji i motywu tatar-
skiego, i wiele innych (fot. 3) [http://www.studzianka.pl/index.htm]. 

 
Fot. 3. Dni kultury tatarskiej w Studziance 

Photo 3. Days of Tatar Culture in Studzianka 
Źródło: http://www.studzianka.pl/images/II%20DNI/II%20DNI%20%2835%29.jpg 

 
Podsumowanie  

Wschodnie powiaty województwa lubelskiego posiadają znaczne zasoby lokalne, 
które w myśl wielu koncepcji uznaje się za podstawowe czynniki rozwoju danego 
obszaru. Jednak ten duży potencjał, zarówno przyrodniczy jak i kulturowy, został do 
tej pory w niewielkim stopniu wykorzystany w kierunku rozwoju turystyki. Wynika to 
z rolniczego charakteru regionu, niedoinwestowania tego obszaru (wynikającego 
z peryferyjności) i stosunkowo niewielkiej aktywności pojedynczych gmin w zakresie 
opracowania koncepcji rozwoju turystyki, jak i w staraniach o wsparcie finansowe na 
te cele [Tucki, Świeca 2008]. 

Turystyka może stanowić uzupełnienie rolnictwa jako dominującej formy działal-
ności gospodarczej w powiatach przygranicznych województwa lubelskiego. Jednak 
wzmocnieniu powinny ulec zasoby strukturalne, przede wszystkim należy opracować 
spójną koncepcję rozwoju turystyki na badanym obszarze, w zakresie markowych 
produktów turystycznych, zagospodarowania turystycznego i usług. Druga płaszczy-
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zna działań to inwestycje w rozwój infrastruktury ogólnej (np. dróg) oraz typowo 
turystycznej, której deficyt na obszarze badań jest znaczny. Koniecznym warunkiem 
rozwoju turystyki we wschodniej Lubelszczyźnie jest szeroka promocja regionu, 
obejmująca różnorodne media, ponieważ obszar ten mimo znacznych walorów przy-
rodniczych i kulturowych jest bardzo słabo znany. Zatem konieczny jest mądry wy-
bór zasobów lokalnych, synchronizacja działań, które powinny być podejmowane na 
poziomie międzygminnym, tak aby cały region pogranicza realizował spójną koncep-
cję rozwoju branży turystycznej [Wesołowska, Rodzoś, Łoboda 2015].  

Aby jakiekolwiek inwestycje w rozwój turystyki mogły zostać zrealizowane ko-
nieczne są znaczne środki finansowe. Samorządy gminne i powiatowe w ostatnim 
czasie uaktywniły się w zakresie pozyskiwania środków z programów finansowych 
skierowanych na rozwój turystyki. Dotychczasowe inwestycje turystyczne dotyczyły 
przede wszystkim zasobów strukturalnych (elementów zagospodarowania turystycz-
nego), jednak na analizowanym obszarze mogą być początkiem drogi w skutecznym 
rozwoju turystyki. Inteligentna specjalizacja, tworzenie nowych produktów turystycz-
nych i wzmacnianie zagospodarowania turystycznego stanowić będą nieodzowny 
trzon przemian w zakresie turystyki tego obszaru.  
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LOCAL RESOURCES IN RURAL AREAS OF THE EASTERN PART 
OF LUBELSKIE VOIVODESHIP IN THE CONTEXT OF TOURISM 

DEVELOPMENT 

Rural areas of the Eastern Lublin region, especially border areas, have great natural and 
cultural potential conducive to tourism development. Local governments using European 
funds have taken a number of initiatives to strengthen the role of tourism, both in terms of 
infrastructure and promotion. The author on selected examples will present the state of 
development and use of local resources for tourism, indicate the possible directions of 
tourism development in this area based on local resources. 

Keywords: eastern poviats of the Lublin voivodship, local natural and cultural resources, 
tourism in rural areas 




