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575 lat Miłocina 

 
Miłocin to niewielka wieś sołecka, położona nieopodal 

Nałęczowa (7 km), w połowie drogi Lublin - Kazimierz Dolny, przy 

skrzyżowaniu z linią kolejową Lublin  - Warszawa. 

Dawna nazwa miejscowości Miloczyn - zapiski źródłowe z 1442 

roku, następnie Milocyn - zapiski z 1839 roku. Obecna nazwa Miłocin 

to nazwa dzierżawcza od staropolskiego imienia zdrobnionego przez 

przyrostek- in. 

Najstarsza część wsi to Stara Wieś - położona jest na północ 

od linii kolejowej Lublin - Warszawa i drogi Lublin - Nałęczów - 

Kazimierz Dolny, nad rzeką Ciemięgą, na terenie gminy Jastków. 

Druga część wsi - Kolonia 1 - część południowa starej wsi, 

oddzielona rzeką Ciemięgą, leży na prawym brzegu rzeki, na północ 

od w/w linii kolejowej. Powstała na początku XX wieku. Zbudowana 

na wierzchowinie, urozmaiconej licznymi wymokami, na dawnym 

terenie leśnym. Na terenie tej części wsi znajduje się stanowisko 

archeologiczne - cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych 

z okresu neolitu. Obydwie te części wsi położone są na terenie gminy 

Jastków. 

Trzecia część wsi - Kolonia II - najmłodsza część miejscowości, 

jest położona na południe od Starej Wsi oraz linii kolejowej i drogi 

Lublin - Kazimierz Dolny, na terenie gminy Wojciechów. Powstała 

w 1945 roku po parcelacji majątku rodziny Świeżawskich, którego 

siedziba znajdowała się przy skrzyżowaniu linii kolejowej z drogą 

Lublin - Kazimierz Dolny z drogą Miłocin-Palikije. 



 

 

10 Lat Stowarzyszenia „U Źródeł Ciemięgi” 

3 

 

Położenie i walory turystyczne 
 

Miłocin to przepiękna krajobrazowo okolica, położona 

na granicy Płaskowyżu Nałęczowskiego oraz Równiny Bełżyckiej, 

w otulinie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, nad rzeką 

Ciemięgą. 

Ciemięga - lewobrzeżny dopływ Bystrzycy, mający źródła 

w Motyczu Leśnym 223 m n.p.m., długość 38,9 km, płynie, 

odwadniając wschodnią część Płaskowyżu Nałęczowskiego. Dolina 

rzeki podmokła, ma dno szerokie z pastwiskami i łąkami zwanymi 

„szerokimi" leżącymi na terenie „Starej Wsi". 

Łąki szerokie - nazwa ta związana jest z rozszerzaniem odcinka 

łąk od drogi Lublin - Nałęczów, do gruntów wsi Moszna na szerokości 

od 200 do około 300 m. Łąki położone na wysokości 205 m n.p.m. 

Granice wyznaczają zbocza doliny obecnie około 60% zadrzewionej 

olszą szarą. Obszar ten z bogatym zbiorowiskiem roślinności 

projektowany jest do ochrony, jako użytek ekologiczny. 

Stowarzyszenie posiada działkę nad rzeką Ciemięgą, na której 

można organizować spotkania, spektakle oraz imprezy integracyjne.  

Ciemięga zimą 
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„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.  

Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi." 

- Jan Paweł II 

 

Tak to się zaczęło...  

Pewnego dnia grupa młodych i ambitnych mieszkańców 

Miłocina postanowiła odkryć na nowo i oczyścić źródła Ciemięgi.  

Podczas swojej wędrówki nasi bohaterowie, zauważyli wiele 

niezwykłych okazów przyrodniczych. W ten sposób zrodziła się myśl, 

aby wykorzystać i jednocześnie promować te naturalne walory 

Miłocina - wsi położnej częściowo w gminie Wojciechów, 

a częściowo leżącej na terenie gminy Jastków.  

 

I tak oto w styczniu 2007 r. z inicjatywy p. Marka 

Wojciechowskiego odbyło się założycielskie zebranie Stowarzyszenia 

„U źródeł Ciemięgi”. 

 

U Źródeł Ciemięgi 
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Skład pierwszego zarządu: 

 Marek Wojciechowski  - prezes 

 Joanna Kaznowska   - wiceprezes 

 Krzysztof Górecki   - wiceprezes 

 Janusz Szymański   - wiceprezes 

 Dariusz Goral    - sekretarz 

 Jolanta Raczyńska   - skarbnik 

 Bożena Rusek    - członek zarządu 

Fundamentalnym celem działalności Stowarzyszenia była 

ekologia, jednakże poprzez aktywność zarówno członków jak 

i sympatyków Stowarzyszenia, bardzo szybko została rozszerzona 

o takie dziedziny jak: upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i 

sportu, podtrzymywanie tradycji, krzewienie patriotyzmu, a także 

działalność wspomagającą oraz szkoleniową.  

Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w budynku Szkoły 

Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie na terenie 

gminy Wojciechów. 

Wspomagali i wspomagają nas: Szkoła Podstawowa 

w Miłocinie im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie, Koło Gospodyń 

Wiejskich w Miłocinie, sołectwo Miłocin oraz wiele innych podmiotów 

i osób prywatnych. Szczególne podziękowania należą się Wójtowi 

Gminy Wojciechów – panu Janowi Czyżewskiemu oraz pracownikom 

Urzędu Gminy Wojciechów za pomoc merytoryczną i finansową. 

Obecny zarząd działa w składzie: 

 Krzysztof Górecki   - prezes 

 Joanna Kaznowska   - wiceprezes 

 Marek Wojciechowski  - wiceprezes 

 Stanisława Zygo   - wiceprezes 

 Krzysztof Kędra   - sekretarz 

 Marian Górniak  - skarbnik 

 Roman Mirosław  - członek zarządu 
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W ciągu 10 lat wypracowaliśmy wiele cyklicznych imprez oraz 

zorganizowaliśmy szereg uroczystości realizując nasze cele statutowe. 

Harmonogram naszych działań uzależniony jest od pór roku, bowiem 

wykorzystujemy wówczas naturalne walory Miłocina. 

I tak oto, kiedy nastaje zima organizujemy ogniska i kuligi 

dla dzieci oraz dorosłych. W czasie ferii staramy się zagospodarować 

czas uczniom oraz absolwentom organizując zajęcia sportowe dla 

wszystkich chętnych w ramach akcji „Ferie na sportowo”.  

 

 

Ferie na sportowo  

Ferie na sportowo 
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Ferie na sportowo 

Ferie na sportowo 
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Wiosna 

W Miłocinie nastaje wiosna, a wraz z nią wszyscy mieszkańcy 

budzą się do życia i sprzątania.  

 

Od lat w ramach akcji „Sprzątanie świata” wspólnie ze szkołą, 

KGW oraz innymi mieszkańcami czyścimy rzekę Ciemięgę, a także 

tereny przy drogach. Cieszy nas, że z roku na rok przybywa chętnych 

do sprzątania, a śmieci ubywa.  Nasza akcja zakończona jest 

ogniskiem i konkursami z zakresu ekologii dla uczniów. 

     

Wiosna w Miłocinie  

Wywiad dla telewizji  
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Sprzątanie rzeki Ciemięgi 

Sprzątanie rzeki Ciemięgi                                    Sprzątanie rzeki 



 
 

10 Lat Stowarzyszenia „U Źródeł Ciemięgi” 

10 

 

Sadzenie drzewek 

W ramach tej akcji ekologicznej uczniowie szkoły spotykają 

się z leśnikami, od których otrzymują sadzonki drzewek, a także uczą 

się pielęgnować przyrodę.  

 

 

  

 

 

Leśnicy przekazują sadzonki 

Rozdysponowanie sadzonek  Rozdysponowanie sadzonek 

 



 

 

10 Lat Stowarzyszenia „U Źródeł Ciemięgi” 

11 

 

Kobieta Roku 

Tradycją stało się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Od 5 lat 

prowadzimy konkurs „Kobieta Roku”. Powołana na tę okoliczność 

kapituła konkursu, kierując się określonym regulaminem wybiera 

kobietę, która działa na rzecz społeczności lokalnej. Do tej pory ten 

zaszczytny tytuł otrzymały panie:  

 Joanna Kaznowska  (2012 rok) 

 Teresa Jończyk  (2013 rok) 

 Zofia Jośko   (2014 rok) 

 Agata Kędra   (2015 rok) 

 Teresa Chołożyńska  (2016 rok) 

Imprezie towarzyszą występy artystyczne oraz konkursy 

kulinarne.   

 

 

Joanna Kaznowska - zwyciężczyni konkursu Kobieta Roku w 2012 r. 
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Teresa Jończyk - zwyciężczyni konkursu Kobieta Roku w 2013 r. 

 

Zofia Jośko - zwyciężczyni konkursu Kobieta Roku w 2014 r. 
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Agata Kędra - zwyciężczyni konkursu Kobieta Roku w 2015 r. 

Teresa Chołożyńska - zwyciężczyni konkursu Kobieta Roku w 2016 r. 
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Dzień Kobiet 

Dzień Kobiet 
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Dzień Kobiet - Zespół "Akordia" 

Ocena potraw konkursowych 
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Sport 

W czerwcu odbywa się długo wyczekiwany, szczególnie 

przez uczniów, Ogólnopolski Sportowy Turniej Miast i Gmin. Za nami 

już 10 edycji. W ciągu tych lat udział w rozgrywkach wzięło około 10 

tys. uczestników. Trzy razy zdobyliśmy pierwsze miejsce w kraju, 

otrzymując nagrody o łącznej wartości 50 tys. zł, które przekazaliśmy 

na zakup sprzętu sportowego dla szkoły, a także ufundowaliśmy 

wyjazd dla najlepszych uczniów i sportowców na obóz sportowy 

do Zakopanego.  

 

 W ciągu 10 edycji bardzo aktywnie wspierali nas 

nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół na terenie gminy 

Wojciechów:  

 mgr Ewelina Nowaczek (SP Miłocin) 

 mgr Dorota Kołodziejczyk (SP Łubki) 

 mgr Elżbieta Miareczka - Czubak (SP Palikije) 

 mgr Zofia Kotwicka (ZS Wojciechów i SP Maszki) 

 mgr Sławomir Nowakowski ( ZS Wojciechów).  

Ponadto pomagali nam również wolontariusze z Gimnazjum 

w Wojciechowie. 

   

 

Sportowy Turniej Miast i Gmin     Sportowy Turniej Miast i Gmin 
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Moja Ojczyzna, Mój Sport, Moja Duma i Radość 

Sportowy Turniej Miast i Gmin 
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Podczas tego turnieju organizujemy wiele atrakcji towarzyszących, 

a każdy uczestnik otrzymuje nagrodę. 

 

 

   

  

Wystawa plastyczna 

Występ uczniów SP Miłocin  
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Występ uczniów Szkoły Podstawowej w Miłocinie 

Zabawy towarzyszące                       Jazda konna 
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Lato w Miłocinie 

Lato w Miłocinie spędzamy również bardzo pracowicie 

i atrakcyjne. 

Tę porę roku witamy imprezą plenerową nazwaną „Noc 

świętojańska nad Ciemięgą.” Jest to piękne, niezwykle obrazowe 

widowisko przypominające obrzędy ludowe związane z najkrótszą 

nocą w roku. Wydarzeniu towarzyszą piosenki i tańce ludowe. 

Autorami scenariusza i reżyserami są nauczyciele ZS Wojciechów: 

mgr Agnieszka Bardzel i mgr Leszek Iwaniak. Aktorzy to uczniowie 

Gimnazjum w Wojciechowie oraz Stowarzyszenie "Arianki". 

 

  

Noc Świętojańska nad Ciemięgą 

 

Noc Świętojańska nad Ciemięgą 
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Noc Świętojańska nad Ciemięgą 

 

Noc Świętojańska nad Ciemięgą 
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Szachy 

W lipcu 2011 po raz pierwszy wspólnie z p. Janem 

Błaszczakiem zorganizowaliśmy I Ogólnopolski Turniej Szachowy 

„Złota wieża”, który z roku na rok gromadził co raz więcej 

uczestników zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Wydarzenie to weszło 

na stałe do kalendarza imprez organizowanych przez Stowarzyszenie 

oraz rozbudziło zainteresowania uczniów grą w szachy.  

 

   

Turniej szachowy "U Źródeł Ciemięgi" 
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Udział w festynach 

W czasie wakacji nasze Stowarzyszenie bardzo aktywnie 

uczestniczy w różnego typu festynach, konferencjach, targach 

oraz dożynkach.  

  

 

 
Konkurs kulinarny w Końskowoli 

Dożynki Wojciechów   Konkurs kulinarny w Radawcu 



 
 

10 Lat Stowarzyszenia „U Źródeł Ciemięgi” 

24 

 

Złota jesień nad Ciemięgą 

Jesień to chyba najpiękniejsza pora roku nad Ciemięgą. Od 

kilku lat organizujemy spotkania o wdzięcznej nazwie „Złota Jesień 

nad Ciemięgą”. Wspólnie z Radą Pedagogiczną oraz Radą 

Rodziców przygotowujemy dla dzieci miejsce na ognisko, konkursy 

oraz zabawy. Wieczorem nad Ciemięgę schodzą się dorośli, aby 

wziąć udział w konkursie na najlepszą nalewkę oraz najsmaczniejszą 

potrawę z ziemniaka. 

 

 

  

Komisja konkursowa 

Podsumowanie konkursu  Krzysztof Kędra - grochówka 
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Nalewki zgłoszone do konkursu 

Dziewczyny z Miłocina na Dożynkach w Wojciechowie 
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Bieg Ariański 

Od 2012 roku organizujemy „Bieg Ariański” oraz Święto Sportu 

Powszechnego. Jesienią aktywizujemy mieszkańców miejscowości 

i gminy w ramach akcji MOVE WEEK - Europejski Tydzień Ruchu.  

  

  

 
Przygotowanie do biegu 
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Wigilia 

Okres adwentowy to czas na złożenie sobie życzeń 

świątecznych oraz wspólne kolędowanie.  Rokrocznie w grudniu 

organizujemy Wigilię dla członków i sympatyków Stowarzyszenia. 

Nasze spotkania mają charakter religijny, za co dziękujemy księdzu 

parafii Tomaszowice Józefowi Brodaczewskiemu. Ten wyjątkowy 

wieczór umilają nam również występy artystyczne: kolęduje dla nas 

zespól Akordia, a z występami teatralnymi odwiedzało nas Koło 

Gospodyń Wiejskich z Moszny, a także Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Leśce. 

 

  

Wigilia 
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Kolęda w wykonaniu dzieci 

Ks. Józef Brodaczewski 



 

 

10 Lat Stowarzyszenia „U Źródeł Ciemięgi” 

29 

 

 

 

 

Wigilia 

Wigilia 
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Imprezy patriotyczne 

W ciągu 10 lat Stowarzyszenie zorganizowało wiele uroczystości 

patriotycznych i imprez kulturalnych. 

Do najpiękniejszych i najbardziej wzruszających należy 

na pewno współudział w programie edukacyjnym „Katyń - ocalić 

od zapomnienia”. W maju 2010 uroczyście posadzone zostały dwa 

dęby pamięci - poświęcone pamięci porucznika Piotra 

Ostromęckiego, który zginął w Katyniu w 1940 r. oraz ofiar katastrofy 

lotniczej pod Smoleńskiem. Niezwykłą pamiątką z tej uroczystości jest 

garść ziemi katyńskiej, którą przekazał nam p. Robert Och, prezes 

Puławskiego Towarzystwa Tradycji Narodowych. 

Uroczystość ta miała duży wymiar patriotyczny i odbiła się 

szerokim echem w mediach lokalnych i ogólnopolskich.  

 
Sadzenie dębów Katyńskich i Smoleńskich 
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Dzień Flagi 

Katyń - "Ocalić od zapomnienia" 
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Uroczysta Msza w Kościele Parafialnym w Tomaszowicach 

Syn Piotra Ostromęckiego podczas uroczystości 
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Nadanie imienia  

26 maja 2012 r. Stowarzyszenie było współorganizatorem 

bardzo ważnej uroczystości dla całej społeczności szkolnej 

w Miłocinie. Tego dnia odbyła się uroczystość nadania placówce 

imienia Polskich Olimpijczyków połączona z otwarciem kompleksu 

nowoczesnych boisk. 

 

 

Wiesława Wolak uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Pekinie 

Wiesława Wolak absolwentka Szkoły w Miłocinie, członek naszego stowarzyszenia 
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Inna działalność 

Aktywnie wspieramy organizację Dni Przyjaciół Piłki Nożnej 

połączonych z akcją społeczną „Razem wygrywamy z rakiem 

piersi.”  Bierzemy udział w akcji „Kibicuj z klasą” w ramach, której 

organizujemy wyjazdy na mecze ligowe Legii Warszawa. Z inicjatywy 

Stowarzyszenia utworzony został KLUB ABSOLWENTA Szkoły 

Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie.  

 

 

Wyjazd na Legię 

Piknik Olimpijski - spotkanie z Wojciechem Fortuną 
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Projekt FIO 

Dużym wyzwaniem dla Stowarzyszenia była realizacja projektu 

„Moja ojczyzna, mój sport - moja duma i radość” finansowanego 

z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt trwał od maja do 

grudnia 2015 roku.  W ciągu tego czasu miało miejsce wiele działań 

zarówno dla uczniów SP Miłocin, a także członków Stowarzyszenia 

oraz mieszkańców gminy i powiatu. Oto niektóre z nich:  

 cykl lekcji obywatelskich dla uczniów SP Miłocin 

 cykl zajęć sportowych dla uczniów SP Miłocin 

 wyjazdy na rozgrywki sportowe do Lublina i Warszawy 

 wizyta w Starostwie Powiatowym w Lublinie oraz Parlamencie 

w Warszawie 

 wystawa „Sukcesy olimpijskie naszych rodaków” i „Polscy 

Olimpijczycy, którzy zginęli podczas II wojny światowej”.  

Zorganizowaliśmy również uroczystość upamiętniającą tragiczną 76 

rocznicę wybuchu II wojny światowej pt.: „Ocalić od zapomnienia”, 

podczas której odsłonięta została tablica upamiętniająca Polaków 

zamordowanych w Katyniu w 1940 roku.   

 
Rozpoczęcie projektu "Moja Ojczyzna - mój sport - moja duma i radość" 
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Odsłonięcie tablicy Katyńskiej 

Spotkanie z historią "Ocalić od zapomnienia" 
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Nagrody i wyróżnienia 

W ciągu 10 lat działalności Stowarzyszenie oraz jego 

członkowie otrzymali liczne nagrody i podziękowania za swoją 

działalność. Oto najważniejsze z nich: 
 

Nagrody dla Stowarzyszenia: 

 I miejsce za organizację Ogólnopolskiego Turnieju Miast 

i Gmin (2011 rok) 

 Wyróżnienie za organizację imprezy Święto Sportu 

Powszechnego połączone z nadaniem szkole imienia Polskich 

Olimpijczyków przyznane przez Ministra Sportu i Turystyki (2013) 

 Wyróżnienie w konkursie „Sportowa Gwiazda” przyznane 

Ministra Sportu i Turystyki (2014) 

 Wyróżnienie za wzorową organizację imprezy „Moja ojczyzna, 

mój sport, moja duma i radość” przyznane przez Ministra 

Sportu i Turystyki (2015) 

 10 miejsce za organizację Ogólnopolskiego TMiG 2016 
 

Nagrody dla członków Stowarzyszenia: 

 Brązowy Krzyż Zasługi za działalność społeczną dla Marka 

Wojciechowskiego (2013) 

 Nagroda Starosty Lubelskiego za organizację imprezy „Święto 

Sportu Powszechnego” dla Joanny Kaznowskiej (2015) 

 Wyróżnienie w konkursie „Człowiek Roku” w kategorii 

działalność społeczna dla Krzysztofa Góreckiego (2015) 

 Wyróżnienie za prace na rzecz rozwoju sportu wiejskiego 

przyznane przez LZS dla Dariusza Gorala i Joanny Kaznowskiej 

(2016)  

 Złoty medal za zasługi w rozwoju sportu, rekreacji i turystyki dla 

Krzysztofa Góreckiego (2016)  

 Wyróżnienie w konkursie „Kobieta Przedsiębiorcza” dla 

Joanny Kaznowskiej (2016) 
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Joanna Kaznowska z nagrodą Ministra Sportu 

Joanna Kaznowska, Krzysztof Górecki i Prezes RG LZS Józef Poterucha 
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Fot. Brązowy Krzyż Zasługi dla Marka Wojciechowskiego 

Fot. Ekipa z Miłocina z nagrodą od Ministra Sportu  



 
 

10 Lat Stowarzyszenia „U Źródeł Ciemięgi” 

40 

 

Nasi sponsorzy 

Nasza działalność nie byłaby możliwa bez wsparcia 

finansowego i rzeczowego, które otrzymujemy od sponsorów.  

 

Od wielu lat wspierają nas: 

 Ministerstwo Sportu i Turystyki 

 Urząd Marszałkowski w Lublinie  

 Starostwo Powiatowe w Lublinie  

 Wojewódzki  Zarząd  Ludowych Zespołów Sportowych 

 Urząd Gminy Wojciechów 

 Urząd Gminy Jastków 

 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie  

 Gminny Ośrodek Kultury Wojciechowie 

 Bank Spółdzielczy w Nałęczowie 

 Bank Spółdzielczy w Wojciechowie 

 SKOK im. Z. Chmielewskiego  

 Rada Wojewódzka Ludowe Zespoły Sportowe 

  Koło Gospodyń w Miłocinie 

  Aleksander Batorski  

 Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie 
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Urna z ziemią Katyńską i Smoleńską przywieziona 

przez Roberta Ocha. Aktualnie znajduje się 

w Kościele w Tomaszowicach. 

Dąb Pamięci przed Szkołą w Miłocinie  

  Tablice pamiątkowe na budynku Szkoły w Miłocinie 

Dąb Pamięci przed Szkołą w Miłocinie  
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Znaczki turniejowe 
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10 lat w liczbach 

 imprezy sportowo - rekreacyjne 6 000 osób 
 wydarzenia patriotyczne 1 500 osób 
 wydarzenia kulturalne 1 000 osób 
 sprzątanie Doliny Ciemięgi 1 500 osób 
 wyjazdy na wydarzenia sportowe   500 osób 
 wyjazdy na wydarzenia kulturalne  300 osób 
 udział w szkoleniach 300 osób 
 udział w konkursach kulinarnych  200 osób 
 sadzonki drzew posadzone w Miłocinie 2 000 szt 
 artykuły prasowe promujące nasze wydarzenia 100 szt. 
 relacje radiowe i telewizyjne z naszych wydarzeń 20 szt. 
 środki pozyskane na zakup sprzętu sportowego 40 000 zł 
 środki pozyskane na organizację obozu sportowego 10 000 zł 
 środki finansowe zdobyte na działalność  250 000 zł 
 sprzęt sportowy przekazany SP w Miłocinie 50 000 zł 
 liczba członków na koniec 2016 r.  50 osób 
 liczba odwiedzin strony internetowej od 2011 r. 160 000 

 

 

 

WYDAWNICTWO i DRUK 

Perfekta info, tel. 81 46 10 229 

20-280 Lublin, ul. Doświadczalna 48 

www.perfekta.info.pl 

ISBN: 978-83-63657-69-7 
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Powiat Lubelski 

obejmuje obszar 1680 km², co stanowi 6,7% powierzchni całego 

województwa lubelskiego. W skład Powiatu Lubelskiego wchodzą 

dwa miasta (Bełżyce oraz Bychawa) i aż 354 miejscowości. 

W Powiecie Lubelskim zamieszkuje ponad 150 tys. mieszkańców. 

Cechą charakterystyczną dla Powiatu Lubelskiego jest przede 

wszystkim położenie wokół Lublina - stolicy województwa 

i największego miasta po wschodniej stronie rzeki Wisły, które stanowi 

także administracyjne centrum Powiatu Lubelskiego. 

Powiat Lubelski to kraina malowniczych i urzekających krajobrazów. 

To tutaj stykają się trzy najpiękniejsze krainy geograficzne: Wyżyna 

Lubelska, Polesie i Roztocze.  

 

Zasadniczego geologicznego podziału regionu dokonuje rzeka 

Bystrzyca. Dolina rzeki oddziela zachodnie równinne obszary powiatu 

od wschodnich pagórkowatych. Atrakcją dla turystów jest niezwykła 

różnorodność krajobrazu – równiny porośnięte suchymi borami 

sosnowymi na obszarze Równiny Bełżyckiej, strome lessowe skarpy 

doliny Bystrzycy, liczne wąwozy lessowe na terenie Płaskowyżu 

Nałęczowskiego oraz wysokie wzniesienia i nisko położone, kręte, 

niezwykle malownicze doliny rzeczne (Kosarzewki, Czerniejówki 

i Radomirki).  

 

Z najpiękniejszych punktów widokowych Wyniosłości Giełczewskiej 

rozciąga się rozległa panorama wzgórz pokrytych wąskimi wstążkami 

pól uprawnych, dolin rzecznych, lasów pięknie dekorowanych przez 

zmieniające się pory roku.  

 

Serdecznie zapraszamy do poznania uroków naszego Powiatu!  


