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WPROWADZENIE

Turystyka jest istotnym miernikiem rozwoju cywilizacyjnego, o czym
œwiadczy wzrost jej znaczenia w skali œwiatowej. Wybór przestrzeni do realizacji aktywnoœci turystycznej b¹dŸ zachowañ rekreacyjnych jest uzale¿niony od
jej atrakcyjnoœci. Atrakcyjnoœæ turystyczna wi¹¿e siê z pewn¹ charakterystyczn¹
cech¹ przyci¹gaj¹c¹ turystów. Tereny staj¹ siê atrakcyjne turystycznie m.in.
dziêki obecnoœci szczególnych walorów krajobrazowych oraz obiektów zagospodarowania przestrzennego (Kowalczyk 2001). Zdaniem J. Warszyñskiej (1971)
zagadnienie atrakcyjnoœci turystycznej powinno byæ rozpatrywane kompleksowo, zarówno pod wzglêdem walorów turystycznych, zagospodarowania terenu,
jak i dostêpnoœci komunikacyjnej.
Podlasie, jako region o niewielkim uprzemys³owieniu oraz bogatej i dobrze
zachowanej to¿samoœci kulturowej, swoich szans na dynamiczny rozwój powin-
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no upatrywaæ w turystyce. Ten potencja³ mo¿e przyczyniæ siê do kreowania
interesuj¹cych produktów regionalnych. Turystyka wiejska, a zw³aszcza agroturystyka, jako forma pozarolniczej dzia³alnoœci jest nie tylko szans¹ dop³ywu
dochodu do rolnictwa, ale równie¿ daje wiele ró¿norodnych korzyœci mieszkañcom wsi i gmin (Dêbniewska 2000).
Gmina Janów Podlaski nale¿y do najbardziej rozpoznawalnych miejsc na
Podlasiu. Celem pracy jest ocena jej atrakcyjnoœci turystycznej na tle pozosta³ych jednostek administracyjnych powiatu bialskiego oraz analiza potencja³u
rekreacyjnego œrodowiska przyrodniczego i aktualnego stanu zagospodarowania
turystycznego gminy.
OBSZAR BADAÑ

Powiat bialski po³o¿ony jest w œrodkowo-wschodniej Polsce, na pó³nocno-wschodnim krañcu województwa lubelskiego. Od zachodu graniczy z województwem mazowieckim, od pó³nocy z podlaskim, a od strony po³udniowej
z innymi powiatami województwa lubelskiego. Wschodnia granica powiatu jest
jednoczeœnie fragmentem granicy pañstwowej z Bia³orusi¹, któr¹ na tym odcinku wytycza linia nurtu rzeki Bug. Przy powierzchni 2754 km2 jest najwiêkszym powiatem województwa lubelskiego oraz jednym z trzech najwiêkszych w kraju. Na jego obszarze znajduje siê 347 wsi zorganizowanych w 328
so³ectw, a ca³kowita liczba mieszkañców wynosi oko³o 115 tys. (GUS 2006).
W sk³ad powiatu wchodzi 17 gmin wiejskich: Bia³a Podlaska, Drelów, Janów
Podlaski, Kodeñ, Konstantynów, Leœna Podlaska, £omazy, Miêdzyrzec Podlaski, Piszczac, Rokitno, Rossosz, S³awatycze, Sosnówka, Terespol, Tuczna,
Wisznice i Zalesie, oraz dwie gminy miejskie (Miêdzyrzec Podlaski i Terespol).
Do gmin nadbu¿añskich, po³o¿onych wzd³u¿ wschodniej granicy powiatu,
nale¿¹: Janów Podlaski, Kodeñ, Konstantynów, Rokitno, S³awatycze i Terespol.
Gmina Janów Podlaski, zajmuj¹ca powierzchniê 135 km2 i zamieszkiwana
przez 5777 mieszkañców (GUS 2006), le¿y w pó³nocno-wschodniej czêœci
powiatu bialskiego. Pó³nocno-wschodnia granica gminy na odcinku 25,5 km,
przylega do granicznego odcinka rzeki Bug.
MATERIA£Y I METODY

W porównawczej ocenie atrakcyjnoœci turystycznej gmin wykorzystano
metodê mierników syntetycznych, zaproponowan¹ przez G. Go³embskiego
(1999). Wiernie odwzorowano 22 cechy charakteryzuj¹ce cztery dzia³y (walory
turystyczne, stan œrodowiska naturalnego, ochrona œrodowiska i dostêpnoœæ
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komunikacyjna), które wed³ug tego autora determinuj¹ atrakcyjnoœæ przestrzeni
turystycznej. Analizowane cechy o charakterze stymulant i destymulant przyjmuj¹ wartoœci w przedziale od 0,000 do 1,000. W toku analizy zastosowano
system wag poszczególnych cech i dzia³ów przyjêty przez G. Go³embskiego
(1999). G³ównym i bezpoœrednim Ÿród³em informacji w zakresie niezbêdnym do
przeprowadzenia badañ by³y urzêdy gminne i powiatowe oraz Bank Danych
Regionalnych G³ównego Urzêdu Statystycznego. Informacje o zarybieniach
uzyskano w Zarz¹dzie Okrêgu Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego, który jest
dzier¿awc¹ i u¿ytkownikiem rybackim wód w gminie Janów Podlaski. Potencja³
miejsc noclegowych w analizowanej gminie okreœlono na podstawie badañ
w³asnych.
ATRAKCYJNOŒÆ TURYSTYCZNA

Analiza cech walorów turystycznych wskazuje, ¿e gmina Janów Podlaski
charakteryzuje siê jednym z najni¿szych wskaŸników zalesienia (17%) oraz
przeciêtnym udzia³em ³¹k i pastwisk (23%) w powiecie. Walory jej œrodowiska
przyrodniczego podnosi rzeka Bug oraz dwa lewobrze¿ne dop³ywy tej rzeki
(Czy¿ówka i Krzywula), nios¹ce wody zaliczane do III klasy czystoœci. Gmina
Janów Podlaski uzyska³a maksymaln¹ wartoœæ wskaŸnika obecnoœci rzek (3),
podobnie jak cztery inne jednostki.
Gmina Janów Podlaski posiada wiele atrakcji historycznych i cechuje siê
najwy¿szym wskaŸnikiem koncentracji zabytków na jednostkê powierzchni
w powiecie bialskim (0,89/10 km2). Jej wizytówk¹ i najcenniejszym obiektem
jest Kolegiata pod wezwaniem Œwiêtej Trójcy z barokowym o³tarzem g³ównym,
której budowê rozpoczêto w 1712 roku. W kolegiacie znajduj¹ siê relikwie œw.
Wiktora Mêczennika z III wieku (Kot 1993). Na uwagê zas³uguj¹ pozosta³oœci
po zespole pa³acowym wraz z pa³acem biskupim z lat 1770–1789, Grot¹ Adama
Naruszewicza z roku 1796 oraz parkiem z³o¿onym z oko³o 2000 drzew, a tak¿e:
zespó³ stajni (w tym Stajnia Czo³owa z roku 1885, murowana wed³ug projektu
Henryka Marconiego), koœció³ podominikañski p.w. œw. Jana Chrzciciela oraz
zespó³ cmentarza katolicko-unickiego.
Nieprzekszta³cone œrodowisko przyrodnicze, przy braku oœrodków przemys³owych i du¿ej czystoœci ekologicznej obszaru, jest ogromnym atutem gminy.
Blisko 41% jej powierzchni le¿y w granicach Parku Krajobrazowego „Podlaski
Prze³om Bugu”, co decyduje o jednym z najwy¿szych wskaŸników udzia³u
obszarów chronionych w stosunku do ca³kowitej powierzchni. Walory turystyczne Janowa Podlaskiego podnosz¹ imprezy kulturalne i kulturalno-sportowe
o zasiêgu powiatowym i wojewódzkim, z których wiêkszoœæ ma charakter
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plenerowy i jest organizowana w okresie letnim. Do takich nale¿y zaliczyæ:
Janowskie Impresje Muzyczne, Sobótki, Bieg Myœliwski Hubertus oraz Podlaski Jarmark Folkloru z udzia³em zespo³ów ludowych spoza granic naszego
kraju. Jednak sztandarowa impreza, z której Janów Podlaski jest znany na
œwiecie, to Miêdzynarodowe Dni Konia Arabskiego.
Przy ³¹cznej d³ugoœci szlaków turystycznych w wymiarze 65,9 km analizowana gmina charakteryzuje siê najwiêkszym wskaŸnikiem ich udzia³u na
jednostkê powierzchni w powiecie. G³ówne trasy to czerwony szlak pieszy,
stanowi¹cy czêœæ Nadbu¿añskiego Szlaku PrzyjaŸni, oraz czerwony szlak rowerowy zwany Szlakiem Nadbu¿añskim i wytyczony po nawierzchniach utwardzonych. Uwzglêdniaj¹c wagi poszczególnych cech, skalkulowany miernik
syntetyczny walorów turystycznych gminy Janów Podlaski osi¹gn¹³ wartoœæ
0,586 (tab. 1).
Tab. 1. Mierniki syntetyczne dzia³ów w ocenie atrakcyjnoœci turystycznej gmin powiatu bialskiego
The synthetic measures of domains for evaluation of the tourism attractiveness of the communes
of administrative district of Bia³a Podlaska
Dzia³y atrakcyjnoœci turystycznej (waga dzia³u)
Gmina

Walory turystyczne Stan œrodowiska
(0,5)
naturalnego (0,2)

Ochrona
œrodowiska (0,2)

Dostêpnoœæ
komunikacyjna (0,1)

Bia³a Podlaska

0,331

0,685

0,000

0,549

Drelów

0,445

0,750

0,200

0,353

Janów Podlaski*

0,586

0,882

0,760

0,245

Kodeñ*

0,426

0,816

0,547

0,199

Konstantynów*

0,423

0,765

0,200

0,264

Leœna Podlaska

0,321

0,839

0,646

0,244

£omazy

0,281

0,545

0,279

0,299

Miêdzyrzec Podlaski

0,369

0,749

0,487

0,668

Piszczac

0,362

0,750

0,534

0,263

Rokitno*

0,453

0,775

0,564

0,237

Rossosz

0,314

0,736

0,433

0,300

S³awatycze*

0,449

0,674

0,265

0,691

Sosnówka

0,343

0,750

0,200

0,580

Terespol*

0,604

0,780

0,796

0,852

Tuczna

0,238

0,750

0,200

0,231

Wisznice

0,366

0,802

0,531

0,673

Zalesie

0,371

0,402

0,212

0,692

* Gmina nadbu¿añska
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Stan œrodowiska naturalnego okolic Janowa Podlaskiego i wartoœæ miernika
syntetycznego tego dzia³u atrakcyjnoœci turystycznej na poziomie 0,882 stawia
analizowan¹ gminê najwy¿ej w rankingu jednostek administracyjnych powiatu
bialskiego. Niewielka iloœæ zanieczyszczeñ jest emitowana jedynie z gospodarstw domowych. Gmina ma uregulowan¹ gospodarkê wodno-œciekow¹, a na
tle powiatu charakteryzuje siê dobrze rozwiniêt¹ infrastruktur¹ sieci wodoci¹gowej oraz kanalizacyjno-sanitarnej i gazowej. Wk³adem Janowa Podlaskiego
w uporz¹dkowanie gospodarki odpadami na poziomie powiatu jest lokalizacja
na jego terenie miêdzygminnego sk³adowiska odpadów.
Miernik syntetyczny dzia³u ochrona œrodowiska przy wartoœci 0,760 uplasowa³ gminê Janów Podlaski na drugim miejscu w powiecie. O tak wysokiej
pozycji w rankingu zdecydowa³ jeden z najwy¿szych wskaŸników przepustowoœci oczyszczalni œcieków (0,33) przy przeciêtnym poziomie redukcji
zanieczyszczeñ (BZT5) z wartoœci¹ 91%. Janów Podlaski cechuje siê najwy¿szym wskaŸnikiem zagospodarowywania odpadów w ca³ym powiecie. W gminie rekultywacji poddano wszystkie grunty zdegradowane, których powierzchnia wynosi³a 4,02 ha.
Analizowana gmina charakteryzuje siê bardzo nisk¹ dostêpnoœci¹ komunikacyjn¹ zwi¹zan¹ z brakiem dróg krajowych i czynnych stacji kolejowych.
Brak takiej infrastruktury odnotowano równie¿ w piêciu jednostkach powiatu
bialskiego. Przy przeciêtnej wielkoœci wskaŸnika zarejestrowanych w Janowie
Podlaskim samochodów osobowych na 10 tys. mieszkañców gminy (1524)
miernik syntetyczny tego dzia³u dla analizowanej gminy wyniós³ 0,245 i stanowi jedn¹ z najni¿szych wartoœci w powiecie.
Proces analizy porównawczej, zamkniêty na etapie kalkulacji miernika
syntetycznego atrakcyjnoœci turystycznej, stawia Janów Podlaski na drugim
miejscu w rankingu gmin wiejskich powiatu bialskiego (ryc. 1). Uzyskana
wielkoœæ na poziomie 0,646 zasadniczo niewiele odbiega od miernika opisuj¹cego atrakcyjnoœæ gminy Terespol (0,702). Wyniki wskazuj¹ na wyraŸn¹
przewagê tych dwóch gmin nadbu¿añskich w klasyfikacji koñcowej na tle
pozosta³ych 15 jednostek administracyjnych powiatu bialskiego.
PRZYRODNICZE UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI

Atrakcyjnoœci turystycznej gminy Janów Podlaski sprzyjaj¹ jej szczególne
walory przyrodnicze. G³ówn¹ rolê odgrywaj¹ tereny o wysokim stopniu naturalnoœci. Mo¿na tu podziwiaæ meandruj¹c¹, nieregulowan¹ rzekê Bug i jej liczne
starorzecza, z których najwiêksze zlokalizowane s¹ w okolicach Bubla Starego
(„Bubel”), Janowa („Szczerbacz”) i Woroblina („Woroblin”). Urozmaicona
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Ryc. 1. Atrakcyjnoœæ turystyczna gmin powiatu bialskiego
Tourism attractiveness of the communes in the administrative district of Bia³a Podlaska

struktura u¿ytkowania gruntów sprzyja rozwojowi turystyki przy 40% udziale
lasów, ³¹k i pastwisk. W krajobrazie leœnym przewa¿aj¹cym typem siedliskowym jest bór œwie¿y z dominuj¹c¹ sosn¹ zwyczajn¹. Obszary szczególnie cenne
pod wzglêdem przyrodniczo-krajobrazowym s¹ po³o¿one na terenie Parku
Krajobrazowego „Podlaski Prze³om Bugu”, którego powierzchnia wraz z otulin¹
zajmuje 5543 ha. Na granicy gmin Janów Podlaski i Konstantynów znajduj¹ siê
g³êbokie w¹wozy, powsta³e na skutek dzia³ania erozji wodnej. Osobliwe gr¹dy
porastaj¹ wysoki brzeg starego koryta Bugu. Nadrzeczne ³êgi i przyleg³e ³¹ki
chronione s¹ w rezerwacie faunistycznym Kalinik, który jest równie¿ ostoj¹
ptactwa. Atrakcyjnym kompleksem leœnym o powierzchni 132,38 ha jest rezerwat £êg Dêbowy po³o¿ony w zakolu Bugu na pó³nocny-wschód od Wygody.
Charakteryzuje siê zwartym kompleksem starodrzewu dêbowego z panuj¹cym
dêbem szypu³kowym. Ze zbiorowisk leœnych dominuj¹ tu ¿yzne ³êgi wi¹zowo-jesionowe i olszowo-jesionowe. W fazie projektu jest rezerwat ornitologiczny
o nazwie Ujœcie Czy¿ówki, który ma obj¹æ dolny odcinek tego dop³ywu Bugu.
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Ewenementem gminy Janów Podlaski jest wystêpowanie rzadko spotykanych
w Europie nadrzecznych ³êgów wierzbowo-topolowych. Ich ochrona jest planowana w rezerwacie florystycznym Skorzyna.
Przez teren gminy przep³ywaj¹ dwa niewielkie lewobrze¿ne dop³ywy Bugu,
tj. Czy¿ówka i Krzywula. Zabiegi melioracyjne znacznie obni¿y³y ich walory
estetyczne i krajobrazowe. W dolinie Krzywuli s¹ zlokalizowane dwa sztuczne
zbiorniki retencyjne o nazwach Kozio³ i Zaborek. Powierzchnia ka¿dego z nich
wynosi oko³o 8,5 ha, a g³êbokoœæ nie przekracza 3 metrów. Przy braku jezior
oraz z uwagi na niebezpieczeñstwo, jakie nios¹ k¹piele w Bugu, tj. rzece
o niestabilnym zró¿nicowanym dnie i wartkim nurcie, zbiorniki te pe³ni¹
czasami funkcjê k¹pielisk, choæ nie s¹ do tego przystosowane. S¹ wykorzystywane jako ³owiska wêdkarskie. O walorach u¿ytkowych decyduj¹ tu g³ównie
uwarunkowania przyrodnicze (Skrzypczak i in. 2007), które wyznaczaj¹ ich
pojemnoœæ na poziomie 35 wêdkarzy na dobê. Najbardziej atrakcyjnymi
miejscami po³owu ryb w gminie jest jednak rzeka Bug i jej liczne starorzecza.
Zatopione pnie drzew w korycie rzeki oraz twarde, piaszczysto-gliniaste dno
sprzyja wystêpowaniu bogatej ichtiofauny. W ca³ym kraju Bug jest uwa¿any za
sztandarowe ³owisko okaza³ych sumów, szczupaków i sandaczy, które co roku
przyci¹ga liczne rzesze wêdkarzy. Z tego powodu na odcinku pomiêdzy Pratulinem (gm. Terespol) a Janowem Podlaskim organizowane s¹ Ogólnopolskie
Zawody Spinningowe.
STAN ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO

Przy sprzyjaj¹cych uwarunkowaniach œrodowiska przyrodniczego dla rozwoju turystyki i rekreacji jego funkcjonalnoœæ i mo¿liwoœæ wykorzystania
w du¿ej mierze uzale¿nione s¹ od poziomu zagospodarowania. Rozwój turystyki
i rekreacji wodnej jest zwi¹zany z wyznaczaniem k¹pielisk i miejsc pla¿owania,
wêdkarskim zagospodarowaniem rzek i zbiorników wodnych oraz organizacj¹
tras wêdrówek wodnych. Gmina nie posiada urz¹dzonych k¹pielisk, a trawiaste
pla¿e i „dzikie k¹pieliska” nadbu¿añskie wci¹¿ ciesz¹ siê popularnoœci¹ wœród
jej mieszkañców. Brakiem uzasadnienia dla takich inwestycji jest pozaklasowa
jakoœæ wód Bugu, które nie spe³niaj¹ norm okreœlonych w uregulowaniach
prawnych (Dz.U.02.183.1530). Ponadto po³o¿enie gminy na terenie Parku Krajobrazowego „Podlaski Prze³om Bugu” zobowi¹zuje do przestrzegania zasad,
dotycz¹cych u¿ytkowania terenów nadrzecznych. Teren parku krajobrazowego
wraz z otulin¹ jest podzielony na strefy u¿ytkowania rekreacyjnego. Wed³ug
Operatu kszta³towania rekreacji do planu ochrony Parku Krajobrazowego „Podlaski Prze³om Bugu” na terenie dolin nadrzecznych (strefa D) zaleca siê
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zagospodarowanie turystyczne o ma³ym stopniu intensywnoœci, z pozostawieniem stref niezabudowanych i niewygrodzonych w bezpoœrednim s¹siedztwie
koryt rzecznych i zbiorników wodnych. Dla Bugu szerokoœæ strefy D wynosi co
najmniej 200 m, a dla jego dop³ywów co najmniej 100 m. Jednak zale¿y ona od
szerokoœci tarasu zalewowego w miejscu proponowanej lokalizacji obiektu oraz
od walorów przyrodniczych wystêpuj¹cych w jego s¹siedztwie.
Zbiorniki retencyjne nie s¹ przystosowane do pe³nienia funkcji k¹pielisk.
Jedyn¹ form¹ inwestycji jest pomost rekreacyjny nad zbiornikiem Zaborek,
udostêpniony zakwaterowanym w pobliskim pensjonacie turystom.
Istotn¹ form¹ zagospodarowania wód dla wêdkarstwa s¹ zarybienia, które
s³u¿¹ uzupe³nieniu rybostanu poddawanemu presji wêdkarskiej (Skrzypczak
i in. 2006). Analiza ich struktury wskazuje, ¿e najwiêkszy udzia³ w zarybieniach
ma karp. Rocznie do zbiorników retencyjnych i starorzeczy wprowadza siê od
500 do 800 kilogramów kroczka tego gatunku, co stanowi œrednio oko³o 67%
masy wszystkich zarybieñ rocznie. Karaœ, zarówno pospolity, jak i srebrzysty,
jest wprowadzony w iloœci od 150 do 200 kilogramów narybku (œrednio 17%).
Co roku do wód wprowadzany jest tak¿e narybek szczupaka w iloœciach od 100
do 130 kilogramów (œrednio 10%), kroczek suma w iloœci od 50 do 70 kilogramów (œrednio 4%) oraz narybek jazia w iloœciach od 20 do 30 kilogramów
(œrednio 2%). Wszystkie te gatunki s¹ zaliczane do atrakcyjnych z wêdkarskiego
punktu widzenia (Skrzypczak 2005), choæ ich wartoœæ ekologiczna jest zró¿nicowana.
Przez gminê Janów Podlaski przebiega odcinek turystycznego szlaku wodnego o nazwie Dolina Krzny i Bugu i ca³kowitej d³ugoœci oko³o 100 km. Swój
pocz¹tek bierze na rzece Krznie w Bia³ej Podlaskiej, biegn¹c w kierunku Nepli
i dalej Bugiem, a¿ do Mê¿enina. Pocz¹wszy od roku 1993, corocznie w lipcu
organizowane s¹ tutaj sp³ywy kajakowe oraz sp³ywy tratwami. Jest to Nadbu¿añski Rajd Turystyczny Rowerowo-Kajakowy „Bug”. Równolegle ze sp³ywem
trasê przemierza tak¿e ekipa rowerowa i samochodowa. Na 86 kilometrze trasy
w miejscowoœci Wygoda znajduje siê stanica wodna, uzupe³niaj¹ca infrastrukturê turystyczn¹ gminy Janów Podlaski.
Turystyka wêdrówkowa w gminie jest realizowana na wyznaczonych
i oznakowanych œcie¿kach dydaktycznych oraz pieszych i rowerowych szlakach
turystycznych. Szczególnymi walorami poznawczymi charakteryzuje siê œcie¿ka
przyrodniczo-dydaktyczna Nadbu¿añskie £êgi o d³ugoœci 12,5 km, wyposa¿ona
w tablice informacyjne. Z kolei trasa Nadbu¿añskiego Szlaku PrzyjaŸni dociera
na skraj rezerwatu £êg Dêbowy. Obie wiod¹ czêœciowo przez zalewane okresowo ³¹ki oraz tarasy nadrzeczne. Pe³n¹ funkcjonalnoœæ osi¹gaj¹ zatem w okresie letnim. Najwiêksz¹ atrakcj¹ turystyczn¹ na szlaku wêdrówek pieszych jest
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Stadnina Koni na Wygodzie. Obecnie rozwa¿ana jest mo¿liwoœæ utworzenia
trasy konnej z wykorzystaniem zaplecza stadniny. Warto podkreœliæ, ¿e trasy
wêdrówkowe na ca³ej d³ugoœci s¹ zadbane i utrzymane w najlepszym porz¹dku.
Wzd³u¿ nich zlokalizowane s¹ dogodne miejsca do biwakowania i rozpalania
ognisk.
Warunkiem rozwoju funkcji turystycznej gminy jest dostêpnoœæ bazy noclegowej. W sezonie 2006 do dyspozycji turystów by³o siedem gospodarstw
agroturystycznych, pensjonat, hotel oraz jedno sezonowe schronisko m³odzie¿owe, które ³¹cznie oferowa³y 182 ca³oroczne miejsca noclegowe oraz 51 miejsc
sezonowych. Oznacza to wyraŸny rozwój bazy noclegowej w porównaniu
z rokiem 2002, kiedy do dyspozycji turystów by³o 97 miejsc ca³orocznych
i 38 sezonowych. Wiêkszoœæ gospodarstw proponuje 2–3 osobowe pokoje
z wêz³em sanitarnym o zró¿nicowanym standardzie i dostêpem do kuchni. Do
nielicznych atrakcji oferowanych turystom przez gospodarzy nale¿¹ przeja¿d¿ki
rowerowe i konne. Liczba rowerów z przeznaczeniem do odp³atnego wypo¿yczenia w poszczególnych gospodarstwach agroturystycznych waha siê od 3 do 6
sztuk. Natomiast do konnych przeja¿d¿ek wykorzystywane s¹ konie u¿ywane do
prac polowych. W pensjonacie i hotelu jest mo¿liwoœæ wyboru nawet koloru
œcian w pokoju czy te¿ jego wystroju. Do noclegów w wyj¹tkowych warunkach
przystosowano np. stary m³yn.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Rozwój turystyki wi¹¿e siê z atrakcyjnoœci¹ turystyczn¹ regionu (Go³embski 1999). W ocenie walorów turystycznych i ochrony œrodowiska gmina Janów
Podlaski uzyska³a wartoœci tylko nieznacznie mniejsze od najatrakcyjniejszej
gminy Terespol. Tereny wokó³ Janowa Podlaskiego charakteryzuj¹ siê z kolei
najwy¿sz¹ wartoœci¹ miernika w dziale okreœlaj¹cym stan œrodowiska naturalnego. Atrakcyjnoœæ turystyczn¹ pozosta³ych gmin powiatu bialskiego obni¿a
niekorzystna struktura u¿ytkowania gruntów, a tak¿e brak szczególnych walorów œrodowiska przyrodniczego, zbiorników wodnych oraz odpowiedniej, szeroko rozumianej infrastruktury turystycznej. Atrakcyjnoœæ szeœciu gmin jest
zwi¹zana z rzek¹ Bug, jednak rozwojowi turystyki wodnej i funkcji rekreacyjnej
nie sprzyja zanieczyszczenie wody oraz graniczny charakter rzeki. Przebywanie
w strefie nadgranicznej w porze nocnej wymaga poinformowania Stra¿y Granicznej. W zwi¹zku z tym liczba wêdkarzy dokonuj¹cych po³owów nocnych jest
ograniczona. Paradoksalnie taka sytuacja potêguje zjawisko k³usownictwa w tym
rejonie. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami granicznymi tak¿e sp³yw kajakowy wymaga uzyskania pozwolenia Stra¿y Granicznej (Dz.U.06.94.653).
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Ograniczeniem dla rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnej gminy jest
niewystarczaj¹cy poziom inwestycji w zakresie obiektów kulturalno-sportowych. Przy niesprzyjaj¹cej pogodzie program wypoczynkowy jest bardzo mocno ograniczony. Istniej¹ca infrastruktura w postaci sal gimnastycznych czy
boisk szkolnych nie pozwala na jej wykorzystanie w czasie trwania sezonu
urlopowego. Ponadto wiêkszoœæ atrakcji oferowanych przez w³aœcicieli gospodarstw agroturystycznych ma charakter bezinwestycyjny, tzn. ¿e s¹ oparte na
walorach œrodowiska naturalnego o charakterze niezainwestowanym. W ofercie
wypoczynku proponuj¹ np. k¹piele wodne na „dzikich” i niebezpiecznych
k¹pieliskach rzecznych nad Bugiem. Bardzo podobny charakter ma równie¿
oferta wêdkowania, gdy¿ wskazywanym ³owiskiem jest najczêœciej rzeka Bug.
Mankamentem oferty jest to, ¿e gospodarze nie poœrednicz¹ w rozprowadzaniu
pozwoleñ na wêdkowanie, a jedynie udostêpniaj¹ wêdki, podbieraki i drobny
sprzêt wêdkarski.
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SUMMARY
The purpose of this thesis has been to evaluate tourism appeal of the commune of Janów
Podlaski, as compared to the other communes in the administrative district of Bia³a Podlaska, and
to analyse the recreational potential of the natural environment within the commune and it’s present day infrastructure for tourism industry. For evaluation of the tourism attractiveness of the commune, based on comparative analysis, the method of synthetic measures was applied. The commune of Janów Podlaski belongs to one of the most attractive areas for tourists in the
administrative district of Bia³a Podlaska. The attractiveness of the commune is associated with the
Bug river, which flows across high-value landscapes and possess many ecological assets. Development of water tourism, however, is hindered by the fact that the Bug forms part of Poland’s state
border and it’s water is rather polluted. Walking tourism in the commune of Janów Podlaski is encouraged owing to a well-developed and properly sing-posted networks of trails. The accommodation facilities are not evenly distributed as most of the rooms for tourists can be found in Janów
Podlaski.

