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Opis krajoznawczy Gminy Adamów 

 Gmina Adamów położona jest na północnych krańcach Roztocza 
Środkowego oraz zachodniej części Grzędy Sokalskiej przy drodze 
wojewódzkiej 849 Zamość – Wola Obszańska. Do większości 
miejscowości można dojechać drogami utwardzonymi. Turyści udający 
się do Krasnobrodu i Józefowa przejeżdżają przez Gminę Adamów. Od 
wschodu Gmina graniczy z gm. Krynice w pow. tomaszowskim, od 
północy z gm. Łabunie i Zamość, od zachodu z gm. Zwierzyniec, od 
południa z gm. Krasnobród . 
 Gmina ma powierzchnię 11 055 ha i  ok. 5 400 mieszkańców. Jest 
gminą rolniczą, w której użytki rolne zajmują 57% terenu a lasy 39% 
powierzchni gminy. Jest stosunkowo uboga w wody powierzchniowe.  
W południowej części gminy głęboką doliną płynie rzeka Wieprz. Od 
północy zasilana jest niewielką rzeczką Jacynką obfitującą w pijawki 
lekarskie. Wody tych rzek należą do l klasy czystości, chociaż często 
płynie w nich muł. W okolicach wyciągu narciarskiego na rzece Jacynce 
wybudowano zbiornik retencyjny, który będzie wykorzystywany do celów 
rekreacyjnych. 
 Na terenie Gminy istnieją prywatne przedsiębiorstwa dające 
zatrudnienie miejscowej ludności. Należą do nich wytwórnia mydła w 
Szewni Dolnej, kilka tartaków, chłodnia w Adamowie oraz fabryka mebli 
w Bondyrzu.  
 W ostatnich latach w okolicach Czarnowody założono winnice.  
 Piękno pagórkowego krajobrazu podziwiać można z wielu 
punktów widokowych położonych na wysokości powyżej 300 m 
n.p.m.(np. Kotula Góra, okolice Bliżowa).  
 Na terenie gminy znajdują się obszary chronione:  Roztoczański 
Park Narodowy w zachodniej części i w południowej Krasnobrodzki Park 
Krajobrazowy.  

 Obszar Gminy w całości został objęty programem ochrony „Natura 2000” 

 

 

          

 

Organizator: 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 

Oddział w Zamościu 

 
 
 

Suchowola  Ulica    

gm. Adamów 

           Regulamin 

mailto:pttk.zamosc@pro.onet.pl


Organizatorzy:  
 
PTTK O/Zamość Komisja Turystyki Pieszej  

 
Cele Rajdu: 

 Poznawanie szlaków turystycznych na Roztoczu, poznanie walorów 
krajoznawczych,  zdobywanie punktów do odznak krajoznawczych  i turystyki 
kwalifikowanej, popularyzacja odznak krajoznawczych, propagowanie wiedzy 
ekologicznej, integracja młodych turystów z różnych szkół. 

 
Termin i miejsce Rajdu:  
Rajd odbędzie się w dn. 28 lutego 2015 r. (sobota)  
bez  względu na pogodę...  
 
Meta Rajdu zlokalizowana będzie w Suchowoli  Ulicy  gm. Adamów 
                                             wg GPS N 50 35.248 E 23 15.815,  278 m n.p.m.                                                               
Warunki uczestnictwa:  

 W Rajdzie uczestniczą drużyny zgłoszone przez szkoły (1 opiekun na 10 
uczestników). Opiekunowie uczestniczą w Rajdzie bezpłatnie. Listy zgłoszeń 
powinni potwierdzić: Dyrektor i Opiekun.   
 Prosimy również o wysłanie list uczestników na adres e-mail organizatora  
w formie elektronicznej (doc, odt, txt).  
 Zapraszamy również turystów indywidualnych, młodzież do lat 18 z 
opiekunami. Obowiązuje kolejność zgłoszeń i wpisowego w terminie. Osoby 
niezgłoszone (dot. to również kadry) nie mogą brać udziału w Rajdzie.  
 

Obowiązki uczestników Rajdu:  
 Podporządkowanie się zarządzeniom Kierownictwa Rajdu, 

przestrzeganie przepisów ppoż., ochrony przyrody i Karty Turysty. 
 Uczestnicy powinni posiadać apteczkę, odpowiedni ubiór stosowny do 
warunków atmosferycznych (szczególnie pamiętajmy o odpowiednim obuwiu)  

i oczywiście coś do zjedzenia  oraz kubeczek na napój.  
Interpretacja regulaminu należy do Kierownictwa Rajdu.  
 

Zgłoszenia i opłatę za organizację do 20.02.2015 r. przyjmuje: 
Oddział PTTK w Zamościu ul. Staszica 31, tel. fax 84 639 31 43 

Prosimy o wcześniejszą rezerwację telefoniczną. 
Opłata za organizację Rajdu wynosi - 25 zł 

(impreza niedotowana) 

W ramach opłaty uczestnicy otrzymują: ubezpieczenie NW, opiekę kadry 
PTTK, znaczek rajdowy, pieczątkę rajdową - gdzie kto chce, nagrody w 
konkursach, przejazd autokarem, napój. W przypadku nie wzięcia udziału 
w Rajdzie opłata nie będzie zwracana.  

 
 

Program Rajdu: 
Przejścia piesze po Roztoczu Środkowym drogami  leśnymi,  polnymi  -  

śnieg lub błoto zimowe nie będą dla wędrowców przeszkodą... 
 

*** Trasa 1 *** 
Odjazd autokaru z parkingu przy ul. Partyzantów (obok PZU)  
o godz. 8.30,  

od godz. 9.15 przejście piesze trasą: Hutków - Grabnik Górny - Suchowola Ulica  
- 7 km 
- prowadzą przodownicy TP Edward Słoniewski i Adam Jarosz 

 
*** Trasa 2 *** 

Odjazd autokaru z parkingu przy ul. Partyzantów (obok PZU)  
o godz. 8.30,  

od godz. 9-tej przejście piesze trasą: Feliksówka  - Suchowola Ulica  - 7 km 
- prowadzą PTP Kazimierz Dziok  i  Andrzej Dziaduszek 
 

*** Trasa 3 ***  
dla miłośników nordic walking 

Odjazd autokaru z parkingu przy ul. Partyzantów (obok PZU)  
o godz. 8.30,  

od godz. 9-tej przejście piesze trasą: Feliksówka  - Suchowola Ulica  - 12 km 
- prowadzą PTP Zofia Kapecka i przew. Beata Czuk 
 

*********************************************************************************** 
W przypadku wyjątkowo trudnych warunków atmosferycznych 

Kierownictwo Rajdu podejmie stosowne decyzje o ewentualnej zmianie tras 
rajdowych. 
*********************************************************************************** 

Ognisko turystyczne zapłonie około południa  
w Suchowoli Ulicy (przy remizie).  

W programie przy ognisku przewidujemy tradycyjne konkursy: 
krajoznawczy, piosenki o zimie i zręcznościowy (niespodzianka)… 

 
Kierownik Rajdu: PTP Janusz Kapecki 
Obsługa mety: PTP Marian Buryło 
 

Przewidywany powrót do Zamościa ok. godz. 14-tej 

Organizatorzy życzą wszystkim turystom wspaniałych wrażeń  
z wędrówek po Roztoczu i zapraszają w kwietniu na rajd 

"Spotkanie z Wiosną” z metą w Hucie Lubyckiej  
na Roztoczu Wschodnim. 


