
Atrakcje turystyczne:
•	 Muzeum	Historyczne	Światowego	Związku	Żołnierzy		AK	w	Bondyrzu
•	 Muzeum	Wsi	Zamojskiej	w	Żyznowie
•	 Miejsca	pamięci	narodowej
•	 Zabytkowe	młyny	wodne	w	Bondyrzu
•	 Ciekawe	zabytki	i	pomniki	przyrody	
•	 Ścieżki	dydaktyczne
•	 Ośrodek	Hodowli	Ryb	Łososiowatych	–	Pstrąg	Roztoczański
•	 Strusi	Folwark	w	Szewni	Górnej	 (tylko	dla	gości	gospodarstwa)	
•	 Spływy	kajakowe	po	rzece	Wieprz
•	 Zbiornik	wodny	z	zapleczem	turystycznym	w	Jacni
•	 Tężnia	solankowa
•	 Wyciąg	narciarski	w	Jacni
•	 Wioska	Przygody	„Frajda”	w	Bliżowie
•	 Winnica	na	Roztoczu	„Czarnowoda”
•	 Imprezy	plenerowe

Gmina Adamów
Stowarzyszenie „Razem dla Gminy Adamów”

Suchowola 238, 22-442 Adamów

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie „Razem dla Gminy Adamów” 
w ramach grantu pn. „Promocja obszaru LGD Nasze Roztocze,  

w tym produktów lokalnych poprzez wydanie publikacji turystycznych  
oraz zakup materiałów promocyjnych” jest współfinansowana ze środków  

Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ekspozycja Muzeum 
Wsi Zamojskiej w Żyznowie

Muzeum Historyczne Światowego 
Związku Żołnierzy AK w Bondyrzu Winnica w Czarnowodzie

Wyciąg narciarski w Jacni

Wioska Przygody „Frajda” 
w Bliżowie

Plac zabaw w Jacni



Gmina	 Adamów	 położona	 jest	 w	 województwie	 lubelskim,	 na	
trasie	z	Zamościa	do	Józefowa.
Liczy	około	5	tys.	mieszkańców.	Zajmuje	powierzchnię	11066	ha,	
z	czego	aż	4474	ha	stanowią	lasy.	
Prawie	cała	powierzchnia	gminy	leży	na	terenie	Roztocza	a	pra-
wie	połowę	zajmuje	Roztoczański	Park	Narodowy	wraz	z	otuliną.	
Południowe	krańce	gminy	wchodzą	w	skład	Krasnobrodzkiego	
Parku	Krajobrazowego.	Rezerwaty	i	uroczyska	z	różnorodnością	
fauny	 i	 flory,	 płyną-
ca	 meandrami	 rzeka	
Wieprz	 i	 zachowane	
zabytki	 sprawiły,	 że	
dobrze	rozwinęła	się	
tu	baza	dla	turystyki	i	
rekreacji.	Zdrowe	po-
wietrze	 i	 piękne	kra-
jobrazy	zachęcają	do	
wycieczek	 rowero-
wych.	Przez	najciekawsze	obszary	prowadzą	szlaki	turystyczne	
z	punktami	widokowymi	o	wysokości	ponad	300	m	(Góra	Szczob,	
Kotula	Góra,	Iwnia).	Ciekawym	punktem	widokowym	jest	również	
nieczynny	kamieniołom	w	Bliżowie.

Miłośników	spływów	kajakowych	przyciągają	malownicze	krajo-
brazy	 rzeki	Wieprz	natomiast	miłośnicy	 trudnych	pieszych	wę-
drówek	mogą	poznać	malownicze	jary	i	wąwozy	lessowe	–	atrak-
cyjne	 o	 każdej	 porze	 roku.	W	 pobliżu	wsi	 Bondyrz	 znajduje	 się	
rezerwat	Debry	o	powierzchni	ponad	179	ha.	Objęto	w	nim	ochro-
ną	fragment	lasu	bukowo-jodłowego	z	wieloma	rzadkimi	gatun-
kami	 roślin	 górskich	 występujących	 zarówno	 w	 runie	 leśnym,	
w	wąwozach	 jak	 i	 na	wierzchowinie.	 Najchętniej	 odwiedzanym	
miejscem	 do	 wypoczynku	 latem	 jest	 zbiornik wodny w Jacni.	
Można	popływać	tu	na	kajakach	i	rowerach	wodnych.	Największą	
atrakcją	przy	zbiorniku	wodnym	jest	pierwsza	na	Zamojszczyźnie 
tężnia solankowa –	inhalatorium	na	świeżym	powietrzu.	W	po-
bliżu	 znajduje	 się	 park	 linowy,	 plac	 zabaw,	 ścieżka	 edukacyjna	
„Roztoczańska	 Kraina	 Ryb”	 oraz	wędkarski pomost pływający 
przyciągający	 licznych	miłośników	wędkowania.	W	Jacni	można	
też	 korzystać	 z	 uroków	 zimy.	 Znajduje	 się	 tu	wyciąg	 narciarski	
z	dobrze	przygotowanymi	trasami	zjazdowymi	dla	narciarzy.	Du-
żym	zainteresowaniem	cieszy	się	trasa	dla	pontonów	śnieżnych	
oraz	dobrze	wyposażona	wypożyczalnia	sprzętu	narciarskiego.

W	gminie	Adamów	 istnieje	kilka	zabytków	godnych	obejrze-
nia.	W	Bondyrzu,	nad	rzeką	Wieprz	zachowały	się	XIX-wieczne	
młyny	wodne.	W	 tej	miejscowości	warto	 odwiedzić	Muzeum	
Historyczne	oraz	kościół	pw.	Świętej	Opatrzności	Bożej	o	cie-
kawej	architekturze	zakopiańskiej.
Ciekawy,	 zabytkowy	 kościół	 pw.	 św.	 Stanisława	 (dawniej	 cerkiew,	
zbudowana	w	1870	r.)	można	zobaczyć	w	Potoczku.	Kolejna	świąty-
nia	warta	odwiedzenia	to	kościół	pw.	Michała	Archanioła	w	Szewni	
Dolnej.	Wybudowana	w	1905	r.	jako	cerkiew	dziś	służy	katolikom.
Po	dawnych	właścicielach	ziemskich	zachował	się	zespół	dwor-
ski	 w	 Adamowie	 otoczony	 parkiem	 z	 przełomu	 XVIII	 i	 XIX	 w.	
Z	 tego	 samego	 okresu	 pochodzi	 rządcówka	 w	 Szewni	 Dolnej.	
Pozostałości	po	zabudowaniach	dworskich	można	także	zoba-
czyć	w	miejscowości	Rachodoszcze.	Nieodłącznym	elementem	
krajobrazu	gminy	są	pomniki,	figury	i	kapliczki.

Ścieżka przy zbiorniku 
wodnym w Jacni

Zbiornik wodny w Jacni

Wiosenne pasma pól w Suchowoli

Wąwóz prowadzący do rezerwatu Debry

Park linowy

Tężnia Plaża

Kościół w Bondyrzu Chrystus w kapliczce w Bliżowie

Pomnik żołnierzy poległych 
w obronie Ojczyzny w 1939 r. w Suchowoli

Pomnik upamiętniający 
bitwę pod Wojdą 
w 1942 r.

Pomost wędkarski


