
O gminie 

 



Szanowni Państwo 

Drodzy Inwestorzy  

Gmina Szczebrzeszyn posiada ogromny potencjał społeczno – gospodarczy oraz perspektywę 

dynamicznego i zrównoważonego rozwoju. Jest to gwarancją satysfakcji dla wszystkich, którzy 

właśnie tutaj zechcą zainwestować i rozwinąć swój biznes. Z uwagi na zalety krajobrazu i 

klimatu gminy, sąsiedztwo miasta Zamość, położenie w otulinie Szczebrzeszyńskiego Parku 

Krajobrazowego  istnieje zapotrzebowanie na inwestycje w zakresie tworzenia bazy 

turystycznej i wypoczynkowej, ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki.  

Podmiotom zainteresowanym lokalizacją swojego kapitału na terenie naszej gminy oferujemy 

wszelką pomoc podczas procesu inwestycyjnego. 

Demografia i rynek pracy w gminie 

Lokalizacja: Miasto i Gmina Szczebrzeszyn ; powiat zamojski 

Powierzchnia: 123 km2  

Liczba ludności: powiat 102 181 ; gmina: 10 748   

Gęstość zaludnienia: powiat: 55/1 km2 ; gmina 87/km2 

PKB: Polska 60 984 ; województwo lubelskie 41 383 

Inflacja: Maksymalne stawki wynoszą 16,6% 

Liczba zatrudnionych na 1000 ludności w wieku produkcyjnym: Polska 438,0 ; woj. 

lubelskie: 336,2; powiat zamojski 165,5 ; gmina Szczebrzeszyn: 182,50  

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie: województwo lubelskie 5 318,68 zł ;  

powiat zamojski: 4 373,85 ; gmina 4 373,85 zł 

Stopa bezrobocia: województwo lubelskie 8,7% ; powiat 12,9% ; gmina 6,5% 

Podatki: CIT; PIT; VAT; RET: 

CIT: 19% lub 9% dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność  

PIT: do kwoty 120 000 zł – 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3 600 zł,  

ponad 120 000 zł – 10 800 + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł 

VAT: 23%, 8%, 5%, 0% 

 



RET: Maksymalne stawki wynoszą: 

Od gruntów: 

1. związanych prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,90 zł od 1 m2 powierzchni, 

2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi 

płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,70 zł od 1 ha powierzchni, 

3. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach dla 

których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie 

pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, 

obejmującym te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w 

odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono 

budowy, zgodnie z przepisami prawa budowalnego – 3,05 zł od 1 m2 powierzchni, 

4. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego – 0,40 zł od 1 m2 powierzchni. 

Od budynków: 

1. mieszkalnych – 0,40 zł od 1 m2 powierzchni, 

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych 

lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,20 zł od 1  m2 

powierzchni, 

3. zajętych na prowadzenie działalności  gospodarczej w zakresie obrotu 

kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,60 zł od 1 m2 powierzchni, 

4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 

działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł 

od 1 m2 powierzchni, 

5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego – 4,10 zł od 1 m2 powierzchni. 

Od budowli – 2% ich wartości. 

Dostępność transportowa 

Krótki opis gminy i jej dostępności komunikacyjnej  

Miasto i Gmina Szczebrzeszyn jest jednostką samorządu terytorialnego (gmina miejsko – 

wiejska) usytuowaną w południowej części województwa lubelskiego i zachodniej części 



powiatu zamojskiego. Według regionalizacji geograficznej Miasto Szczebrzeszyn leży na 

Roztoczu Zachodnim.  

Szczebrzeszyn położony jest na terenie otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego  

oraz Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego.  

Gmina graniczy z 5 gminami w obrębie powiatu zamojskiego (miasto i gmina Zwierzyniec, 

gmina Radecznica, gmina Sułów, gmina Nielisz i gmina Zamość).  

Szczebrzeszyn leży na trasie komunikacyjnej drogi krajowej nr DK 74,   łączącej węzeł Wieluń  

na drodze ekspresowej S8 i Kielce z Zamościem i przejściem granicznym z Ukrainą w Zosinie.  

Odległość do drogi ekspresowej  S17 Warszawa – Hrebenne (granica z Ukrainą) wynosi  

ok. 25 km.  

 

 

Infrastruktura transportowa 

Lotniska 

Najbliższe lotnisko: 



1. Świdnik – odległość 85,7 km, czas dojazdu 90 minut, 

2. Rzeszów - Jasionka – odległość 136 km, czas dojazdu 120 minut. 

Drogi 

Układ drogowy zapewnia połączenia z większymi miastami, takimi jak: Lublin, Zamość  

czy Rzeszów oraz łatwy dojazd do granicy polsko – ukraińskiej.  

Podstawowy układ komunikacyjny uzupełniony jest drogami powiatowymi i gminnymi.   

Kolej 

Na terenie gminy znajdują się:  

1. Linia Hutniczo Szerokotorowa (linia kolejowa nr 65 Sławków – Szczebrzeszyn LHS – 

Izov-Hrubieszów (przejście graniczne z Ukrainą). Stacja LHS Szczebrzeszyn znajduje  

się w miejscowości Brody Małe 

Infrastruktura stacji 

• Terminal Przeładunkowy LHS przystosowany do przeładunku wszelkich towarów 

na  terenie otwartym i w hali magazynowo- składowej, z wyjątkiem paliw płynnych 

i materiałów niebezpiecznych 

• Hala magazynowo- składowa 

• Waga samochodowa 

Możliwość przeładunku towarów 

• Towary sypkie luzem do przeładunku czerpakami 

• Towary sypkie luzem do przeładunku z wagonów specjalnych typu Hopper 

• Towary drobnicowe (paletyzowane, w big-bagach, w wiązkach, itp.) 

• Drewno 

• Kontenery, max 20 t brutto 

2. Linia kolejowa nr 69 Rejowiec – Hrebenne  

Obecnie trwa modernizacja przystanku w stacji Niedzieliska Kolonia oraz budowa nowego 

przystanku osobowego Szczebrzeszyn  Miasto w miejscowości Brody Małe.  

Odległość do Szczebrzeszyna od Stacji Szczebrzeszyn – Miasto ok. 1,5 km.  

Planowany termin zakończenia inwestycji: czerwiec 2023r.  

Komunikacja miejska  

Na terenie miasta i gminy Szczebrzeszyn nie funkcjonuje komunikacja miejska.  

Infrastruktura techniczna/szerokopasmowa 

Elektroenergetyka: 



Na terenie gminy Szczebrzeszyn przebiegają sieci elektroenergetyczne wysokiego (21,48 km) 

średniego (124,309 km) i niskiego napięcia (145,720 km). W zdecydowanej większości są to 

linie napowietrzne. Na terenie gminy znajduje się Główny Punkt Zasilający (lokalizacja Brody 

Małe) napięcia 110 kV. 

Sieć gazowa:  

Teren gminy jest zasilany gazem z krajowego systemu gazociągów wysokiego ciśnienia. 

Dostęp do  sieci gazowej występuje na terenie następujących sołectw i osiedli : Brody Małe, 

Brody Duże do  numeru 81, Kawęczyn, Szczebrzeszyn, ul. Błonie, Osiedle Szczebrzeszyn, 

Przedmieście Zamojskie, Osiedle Klemensów .  

Sieć kanalizacyjna:  

Łączna długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wynosi 34,9 km.  

W chwili obecnej skanalizowana jest miejscowość Szczebrzeszyn, za wyjątkiem ulic: 

Przedmieście Szperówka, Nadrzeczna i częściowo Plac Tadeusza Kościuszki.  

Na terenie gminy znajduje się jedna zbiorowa oczyszczalnia ścieków o przepustowości 800 

m3/d.  

Sieć wodociągowa: 

Łączna długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi 107 km.  

W sieć wodociągową wyposażone są miejscowości: Bodaczów, Brody Duże, Brody Małe, 

Kawęczyn, Kawęczynek, Kąty Drugie, Kąty Pierwsze, Niedzieliska, Niedzieliska Kolonia, 

Wielącza, Wielącza Kolonia, Wielącza Poduchowna, Szczebrzeszyn. 

Miejscowości nieposiadające wodociągu to: Lipowiec Kolonia. 

Gmina Szczebrzeszyn posiada 3 ujęcia wody podziemnej. 

Ujęcia usytuowane są w następujących miejscowościach: 

1. Szczebrzeszyn 

2. Kawęczynek 

3. Szperówka 

 

Sieć telekomunikacyjna: 

Dominują linie telefoniczne, kablowe ziemne. Dynamicznie rozwija się sieć światłowodowa, 

zapewniająca dostęp do szerokopasmowego Internetu. 



Szkolnictwo i edukacja 

Na terenie gminy Szczebrzeszyn funkcjonuje 6 publicznych szkół podstawowych, 2 publiczne 

przedszkola oraz 1 przedszkole niepubliczne a także 1 szkoła średnia i zawodowa.  

Szkoły branżowe: 

• Powiat zamojski – 6 

• Gmina Szczebrzeszyn – 1  

 

Nazwa Adres Główny profil kształcenia 

Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa  

w Szczebrzeszynie  

Szczebrzeszyn,  

ul. Zamojska 29 

kucharz, kelner, fryzjer ,mechanik pojazdów 

samochodowych, mechanik motocyklowy, 

cukiernik, piekarz, tapicer, stolarz, ślusarz, 

sprzedawca, murarz- tynkarz, monter robót 

wykończeniowych w budownictwie, lakiernik 

samochodowy, blacharz samochodowy 

Rzemieślnicza 

Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa  

w Zamościu  

Zamość,  

ul. Krasnobrodzka 

9 

fryzjer, monter konstrukcji budowlanych, 

ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, 

krawiec, blacharz, dekarz, monter instalacji 

sanitarnych   

Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa Nr 1 

Specjalna w 

Zamościu  

Zamość,  

ul. Śląska 45A 

pracownik pomocniczy gastronomii, pracownik 

pomocniczy obsługi hotelowej 

Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa nr 2  

w Zamościu  

Zamość,  

ul. Szczebrzeska 41 

elektromechanik pojazdów samochodowych, 

mechanik pojazdów samochodowych, 

mechanik motocyklowy, blacharz 

samochodowy, kierowca mechanik 

Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa Rzemiosł 

Różnych  w 

Zamościu 

Zamość,  

ul. Okrzei 32 

blacharz samochodowy, cieśla, cukiernik, 

dekarz, elektromechanik pojazdów 

samochodowych, murarz, tynkarz, stolarz 



Nazwa Adres Główny profil kształcenia 

Branżowa Szkoła I 

Stopnia nr 3  

w Zamościu  

Zamość,  

ul. H. J. 

Zamoyskiego 62 

elektryk, elektronik, elektromechanik  

 

Wg danych statystycznych GUS na dzień 31.12.2021r. do szkół branżowych w województwie 

lubelskim uczęszczało 8 923 uczniów.  

 

Technika: 

• powiat zamojski: 7 

• gmina Szczebrzeszyn: 1  

Nazwa Adres Główny profil kształcenia 

Zespół Szkół nr 2  

w Szczebrzeszynie  

Szczebrzeszyn,  

ul. Zamojska 29 

technik żywienia i usługi gastronomicznych, 

technik mechanik, 

Zespół Szkół 

Drzewnych i Ochrony 

Środowiska  

Zwierzyniec,  

ul. Browarna 1 

technologia drewna, technik ochrony środowiska, 

technik geodeta, technik informatyk 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

nr 1 w Zamościu   

Zamość,  

ul. Łukasińskiego 8 

technik ekonomista, technik fotografii i mediów, 

technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik 

handlowiec, technik hotelarstwa, technik 

informatyk, technik logistyk, technik programista, 

przemysłu  mody  

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

nr 2 w Zamościu   

Zamość,  

ul. Szczebrzeska 41  

technik automatyki sterowania ruchem 

kolejowym, technik elektroenergetyk, technik 

transportu szynowego, technik mechanik, technik 

pojazdów samochodowych, technik mechatronik, 

technik żywienia i usług gastronomicznych, 

technik reklamy  



Nazwa Adres Główny profil kształcenia 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

nr 3 w Zamościu   

Zamość,  

ul. Zamoyskiego 62 

technik elektronik, technik energetyk, technik 

elektryk, technik informatyk, technik programista  

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

nr 4 w Zamościu   

Zamość,  

ul. Marszałka  

J. Piłsudskiego 65  

technik budownictwa, technik robót 

wykończeniowych w budownictwie, technik 

geodeta, technik informatyk, technik żywności, 

technik urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej, technik budowy dróg, technik  

inżynierii sanitarnej 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

nr 5 w Zamościu   

Zamość, 

ul.Szczebrzeska 102  

technik architektury krajobrazu, technik 

mechanizacji rolnictwa, technik mechanizacji 

rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik, technik 

weterynarii, technik żywienia i usług 

gastronomicznych, technik geolog, technik 

agrobiznesu  

 

Wg danych statystycznych GUS na dzień 31.12.2021r. do techników w województwie 

lubelskim uczęszczało 37 846 uczniów.  

Szkolnictwo wyższe: 

• Miasto Zamość: 3 

• województwo lubelskie: 19 

Szkolnictwo wyższe – Miasto Zamość  

 

Nazwa uczelni  Lokalizacja 
(miasto)  

Główne kierunki*  Liczba 
studentów  

Liczba 
Absolwentów  

Akademia 
Zamojska  
w Zamościu  

Zamość Instytut Humanistyczno-
Medyczny, 
Instytut Społeczno-
Ekonomiczny, 

849 191 



Nazwa uczelni  Lokalizacja 
(miasto)  

Główne kierunki*  Liczba 
studentów  

Liczba 
Absolwentów  

Instytut Techniczno-
Informatyczny, 
Instytut Naukowy  

Wyższa Szkoła 
Zarządzania i 
Administracji  
w Zamościu 

Zamość Administracja,  
Budownictwo, 
Ekonomia, 
Informatyka i 
ekonometria 
Fizjoterapia, 
Pedagogika 

49 47 

Wyższa Szkoła 
Humanistyczno-
Ekonomiczna  
w Zamościu 

Zamość  Administracja,  
Bezpieczeństwo 
narodowe 
 

161 48 

 
Liczba studentów: 1059 

Liczba absolwentów: 286 

 

Dane za okres 31.12.2021r. 

Źródło: Raport: Studenci - RAD-on: RAPORTY, ANALIZY, DANE (nauka.gov.pl) 

 

Szkolnictwo wyższe – Miasto Lublin   
 

Nazwa uczelni  Lokalizacja 
(miasto)  

Główne kierunki*  Liczba 
studentów  

Liczba 
Absolwentów  

Akademia Nauk 
Stosowanych  
im. W. Pola  
w Lublinie  

Lublin  filologia angielska, 
fizjoterapia, kosmetologia, 
turystyka  
i rekreacja, wychowanie 
fizyczne  

2 811 350 

Katolicki 
Uniwersytet 
Lubelski  
im. Jana Pawła II 
w Lublinie  

Lublin  administracja, 
bezpieczeństwo narodowe, 
architektura krajobrazu, 
filologia angielska, filologia 
niderlandzka, filologia 
słowiańska – rosyjski, 
filologia germańska, filologia 
klasyczna, filologia romańska, 
filologia polska, informatyka, 
prawo kanoniczne, prawo, 
praca socjalna, psychologia  

8 212 2 116 

https://radon.nauka.gov.pl/raporty/Studenci_2021


Nazwa uczelni  Lokalizacja 
(miasto)  

Główne kierunki*  Liczba 
studentów  

Liczba 
Absolwentów  

Politechnika 
Lubelska  

Lublin  architektura, budownictwo, 
elektrotechnika, informatyka, 
inżynieria bezpieczeństwa, 
inżynieria logistyki,  
Inżynieria materiałowa,  
Inżynieria pojazdów, 
inżynieria środowiskowa,  
matematyka, mechanika i 
budowa maszyn, 
mechatronika, robotyka 
procesów wytwórczych 
  

7480 1 987 

Uniwersytet  
im. Marii Curie 
Skłodowskiej w 
Lublinie  

Lublin  anglistyka, animacja kultury, 
archeologia, biologia, 
biologia: biologia medyczna, 
biology-medical biology; 
biotechnologia, chemia, 
chemia techniczna, 
chemistry: materials 
chemistry; ekonomia, 
filologia polska, finanse i 
rachunkowość; fizjoterapia, 
fizyka; fizyka techniczna; 
gospodarka przestrzenna, IT 
cyber security; lingwistyka 
stosowana, matematyka, 
pedagogika, praca socjalna, 
prawo, romanistyka, 
rusycystyka; socjologia, 
technologie cyfrowe w 
animacji kultury; wychowanie 
fizyczne, zarządzanie 

16 937 5 230 

Uniwersytet 
Medyczny  
w Lublinie  

Lublin  farmacja, wydział lekarski, 
lekarsko – dentystyczny  

16 937 5 230 

Uniwersytet 
Przyrodniczy   
w Lublinie 

Lublin  analityka weterynaryjna, 
ekoenergetyka, ekologia 
miasta, geodezja i 
kartografia, gospodarka 
przestrzenna, pszczelarstwo 
w agroekosystemie, 
rolnictwo, technologia 
żywności i żywienia 

7 093 1 692 



Nazwa uczelni  Lokalizacja 
(miasto)  

Główne kierunki*  Liczba 
studentów  

Liczba 
Absolwentów  

człowieka, weterynaria, 
inżynieria środowiska, 
inżynieria chemiczna i 
procesowa, leśnictwo  

Wyższa Szkoła 
Ekonomii  
i Innowacji  
w Lublinie  

Lublin  administracja, 
bezpieczeństwo wewnętrzne, 
ekonomia, finanse i 
rachunkowość, informatyka, 
logistyka, mechatronika, 
pielęgniarstwo, psychologia, 
terapia zajęciowa z 
rehabilitacją  

6 742 2 119 

Wyższa Szkoła 
Nauk Społecznych 
w Lublinie 

Lublin  dietetyka, kosmetologia, 
praca socjalna, psychologia, 
ratownictwo medyczne, 
socjologia 

1 007 195 

Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości 
i Administracji  
w Lublinie 

Lublin  Administracja, finanse  
i rachunkowość, 
Architektura, gospodarka 
przestrzenna, informatyka, 
media  
i dziennikarstwo, pedagogika 
wczesnoszkolna i 
przedszkolna, specjalista 
projektowania wnętrz   

2 125 278 

 
Liczba studentów: 69344 

Liczba absolwentów: 19197 

 

Dane za okres 31.12.2021r. 

Źródło: Raport: Studenci - RAD-on: RAPORTY, ANALIZY, DANE (nauka.gov.pl) 

Wiodące sektory gospodarki 

W zagospodarowaniu terenu dominuje rolnicza i leśna przestrzeń produkcyjna. Gmina 

koncentruje się na produkcji rolniczej, obejmującej powierzchnię ok. 71% użytków rolnych 

w  ogólnej powierzchni gminy a także ponad 23% powierzchni leśnej. Rolnictwo stanowi dużą 

część działalności gospodarczej w gminie Szczebrzeszyn, jednak w ciągu ostatnich lat można 

zaobserwować bardzo pozytywny trend polegający na stałym wzroście liczby podmiotów 

gospodarczych. Wiodącym typem działalności gospodarczej w gminie, zgodnie z danymi BDL 

GUS jest handel hurtowy i detaliczny. Ważną i popularną na terenie gminy branżą jest 

budownictwo.  

https://radon.nauka.gov.pl/raporty/Studenci_2021


Uzupełnieniem funkcji podstawowej o rosnącym znaczeniu jest rozwój funkcji rekreacyjnych  

i turystycznych związanych głównie z rejonami atrakcyjnymi krajobrazowo i kulturowo.  

Jakość i warunki życia w regionie 

Szczebrzeszyn położony jest na Roztoczu Zachodnim. Na obszarze całej gminy występują 

dogodne warunki do rozwoju turystyki. Wysokie walory środowiska przyrodniczego, z jednej 

strony szeroka pradolina Wieprza a z drugiej strony malownicze głębokie, lessowe wąwozy 

oraz  wysokie walory środowiska kulturowego stwarzają predyspozycje do rozwoju turystyki 

krajoznawczej, ekoturystyki, turystyki kwalifikowanej aktywnej (piesza, rowerowa, konna, 

wodna, wędkarstwo).  

Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy leży prawie w całości we wschodniej części Roztocza 

Zachodniego, zwanego też lessowym, przez które przełamują się dwie dość szerokie bruzdy, 

przebiegające południkowo, zwane padołami. Jest to obszar 10 209 ha o niezwykle pięknej 

rzeźbie wąwozów lessowych, w których występują strome zbocza dochodzące często 

do  kilkunastu metrów wysokości, a dna – od kilkudziesięciu centymetrów do 20 m. 

szerokości. strome ściany wąwozów porastają drzewa liściaste, nadające im szczególny urok, 

przez co stają się piękniejsze o każdej porze roku. 

 

Występują cenne zabytki i budowle historyczne: 

1. Kościół Św. Mikołaja w Szczebrzeszynie (1610-1620), w którym znajduje się  okazała 

nawa dekorowana sztukateriami w tzw. „stylu lubelskim”, Obiekt znajduje się na 

szlaku Lubelskim, 

2. Kościół Św. Katarzyny w Szczebrzeszynie (1610-1638),  Obiekt znajduje się na szlaku 

Lubelskim, 

3. Kościół Św. Leonarda, 

4. Cerkiew – Kościół Unicki pod wezwaniem Zaśnięcia – Wniebowzięcia NMP, założona 

pod koniec XII w. (zachowane fragmenty romańskiej budowli), przebudowana ok. 

1560r. i 1710r. dekorowana bogatą polichromią z ok. 1620r., 

5. Synagoga późnorenesansowa (pocz. XVII wieku) stanowi ważny zabytek sakralny 

judaizmu, w  którym obecnie mieści się  Dom Kultury. Budowla posiada dach łamany 

tzw.  polski, pierwotnie kryty gontem, który w 1986r. wymieniono na blachę 

miedzianą, 

6. Kapliczka kamienna z 1650r. upamiętniająca fakt wypędzenia Arian z miasta, 

7. Budynki LO z 1812 -1822 r., 

8. Grodzisko – ze śladami fosy. 

Spośród pomników przyrody występujących na terenie miasta i gminy większość stanowią 

stare zabytkowe drzewa takie jak: dęby i wiązy szypułkowe, jesiony wyniosłe, lipy drobno 

i  szerokolistne, grusze polne oraz zespoły unikalnej roślinności.  



Znakowane szlaki turystyczne: 

1. Czerwony (Centralny), który  rozpoczyna się w Szperówce przy pomniku 

upamiętniającym walkę partyzantów w 9 pp AK z oddziału Kawki – Piekiełko 

Szczebrzeszyńskie (wąwozy lessowe) – Szczebrzeszyn (na trasie kirkut, cerkiew pw. 

zaśnięcia NMP, synagoga, Rynek (Ratusz), kościoły pw. Św. Katarzyny i pw. Św. 

Mikołaja, dworzec PKS, dolina Wieprza - Brody (Szlakówka – dawny budynek 

Ordynacji zamojskiej) – Brodzka Góra (użytek ekologiczny) – Roztoczański Park 

Narodowy. Na trasie Leśniczówka Dębowiec, obszar ochrony ścisłej Jarugi – Kosobudy 

– Wojda – Bliżów – Kaczorki – Jacnia – Krasnobród – Majdan Wielki – Dominikanówka 

– Klocówka – Romanówka – Zadnoga – Krynice.  

2. Niebieski Centralny Szlak rozpoczyna się w Szastarce, a kończy w Horyńcu Zdrój. 

Na  terenie gminy Szczebrzeszyn szlak wchodzi w okolicy Szperówki Górnej, biegnie 

przez Słonią Górę, skąd roztacza się wspaniały widok na dolinę Wieprza po 

wschodniej stronie oraz na dolinę Gorajca w kierunku zachodnim. Odcinek tego 

szlaku na trasie od Szperówki do Kawęczynka to najcenniejszy botanicznie 

obszar Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego. Las Cetnar to historyczne miejsce, 

gdzie chronili się partyzanci AK, to  tutaj przygotowywano się do akcji „Burza”. Dalej 

Centralny Szlak wiedzie przez Górę Czubatka (305 m n.p.m.) i mija labirynty wąwozów 

o dziwnych nazwach - Żydowska Szkoła czy Stara Chałupa. Charakterystycznym 

punktem na szlaku jest Piekiełko - labirynt wąwozów lessowych. Za Szczebrzeszynem 

szlak wiedzie do Zwierzyńca i dalej do  Horyńca. Centralny Szlak 

Pieszy Roztocza znakowany na  niebiesko to najdłuższy turystyczny szlak pieszy na 

Roztoczu - liczy 195 km. 

Interesującą dla turystów propozycją, którą trzeba koniecznie zaznaczyć na szlaku zwiedzania 

Roztocza jest Muzeum Starych Zegarów, liczące ponad 300 eksponatów,  Muzeum Skarbów 

Ziemi i Morza, liczące ponad 1000 eksponatów z całego świata oraz Muzeum Dawnych 

Rzemiosł z oryginalną, w pełni wyposażoną roztoczańską kuźnią, które znajdują się na 

terenie zabytkowego „Domu dyrektora” w Zespole dawnej Cukrowni „Klemensów” przy 

drodze krajowej nr 74. 

 

https://www.polskieszlaki.pl/szczebrzeszyn.html
https://www.polskieszlaki.pl/szczebrzeszynski-park-krajobrazowy.htm
https://www.polskieszlaki.pl/czubatka-na-jurze.htm
https://www.polskieszlaki.pl/wawozy-lessowe-w-szczebrzeszynie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/zwierzyniec.html
https://www.polskieszlaki.pl/roztocze.html

