
Gmina Biłgoraj

Odwiedź nas…Zainwestuj…

Bogactwo zasobów leśnych sprzyja rozwojowi przemysłu i usług opartych na surowcu drzewnym. Ten rodzaj działalności 
gospodarczej ma na biłgorajszczyźnie bogate tradycje oraz perspektywy rozwoju w przyszłości. Firmy działające na terenie Gminy 
Biłgoraj sprzedają surowiec drzewny na terenie całego kraju oraz eksportują go poza jego granicami. Wiele przedsiębiorstw 
specjalizuje się w obróbce drewna, konserwacji, usługach tartacznych, a także produkcji mebli, dachów i drewnianych 
konstrukcji budowlanych. Wysoką markę produktów drzewnych, będącą wizytówką regionu biłgorajskiego w całym kraju, 
tworzą m. in. PPHU DREW HURT, Firma FAITER, Zakład Drzewny KIMEX, Zakład Wyrobów z Drewna Krzysztofa Sobaszka, 
a także znana w całej Polsce firma meblowa POL-SKONE, posiadająca na terenie gminy jeden z zakładów produkcyjnych.

W Gminie Biłgoraj istnieją możliwości rozwoju także 
innych dziedzin przedsiębiorczości, m.in. przemysłu 
spożywczego. Firma AMBRA S.A. jest czołowym 
producentem, importerem i dystrybutorem win 
w Europie Środkowo-Wschodniej, a także wytwórcą 
popularnej w ostatnim czasie marki Cydr Lubelski. 
Ciastkarnia Marcyś, bazując na lokalnych i naturalnych 
produktach, tworzy znane w całym regionie ciasta, 
torty i wyroby cukiernicze. Duży potencjał wykazuje 
również branża mięsna i drobiowa. Zakład Mięsny 
WASĄG słynie w regionie z doskonałej jakości wyrobów 
wędliniarskich, a Ferma Drobiu Dzido od ponad 
30 lat zajmuje się chowem kur niosek i produkcją 
jaj konsumpcyjnych.

Gmina Biłgoraj oferuje dogodne warunki do inwestycji. 
Położone w bezpośrednim sąsiedztwie Biłgoraja 
niezagospodarowane, wyodrębnione w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego obszary 
inwestycyjne mają łączną powierzchnię 126 ha 
i położone są w miejscowościach Dąbrowica i Gromada.

Cisza i spokój śródleśnych wsi zachęcają do dłuższego pobytu 
– gospodarstwa agroturystyczne i zajazdy rozrzucone dookoła 
Biłgoraja są doskonałym miejscem, gdzie można oderwać się od 
miejskiego zgiełku, pojeździć konno, popływać kajakiem bądź po 
prostu odpocząć przy wieczornym ognisku. Gościnni gospodarze 
poczęstują lokalnymi specjałami – smaku wybornego pieroga 
biłgorajskiego i niepowszedniej żurawinówki biłgorajskiej 
szybko nie zapomnimy. Równie urzekające jest bogactwo kultury 
ludowej, przejawiającej się w stroju, pieśniach biłgorajskich, 
drewnianej zabudowie, a przede wszystkim w nadal „żywych” 
rzemiosłach tradycyjnych jak wyrób łubów, gromnic czy pisanek.

Na terenie Gminy jest około 200 km szlaków 
pieszych i rowerowych, a wciąż powstają kolej-
ne. Podróżując nimi możemy natrafić na jedyne 
w swoim rodzaju, ogromne moczary w Rezerwa-
cie Obary, zobaczyć uroczo tryskające źródełka 
rzeki Stok i stare kamieniołomy w Żelebsku, 
czy wstąpić do siedziby Fundacji „Kresy 2000” 
w Nadrzeczu. Możemy przystanąć przy pamiąt-
kach historii: pomnikach upamiętniających m.in. 
powstańców styczniowych i partyzantów, dla 
których biłgorajskie lasy były domem i fortecą. Na 
leśnych uroczyskach pod Ciosmami znajdziemy 
więc ślady bitwy powstańców z carskim zaborcą 
sprzed 150 lat, a w borach za Brodziakami miej-
sce po obozie oddziału partyzanckiego „Corda”.

WOJEWÓDZTWO
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Zdjęcia: 
Archiwum Urzędu Gminy Biłgoraj,

„Studio K” Agencja Filmowa 

Wydano na zlecenie Gminy Biłgoraj
ul. T. Kościuszki 88, 23-400 Biłgoraj
tel. 84 688 28 30, fax. 84 686 35 84

e-mail: sekretariat@gminabilgoraj.pl

www.gminabilgoraj.pl 
Wydano w ramach projektu 

„System promocji i informacji gospodarczej 
w gminie Biłgoraj” 

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 oraz ze 

środków budżetu państwa.

Twój pomysł, europejskie pieniądze.

Gmina Biłgoraj jest także doskonałą bazą 
wypadową na całe Roztocze.



Przekonaj się...
Gmina Biłgoraj położona jest w malowniczym zakątku 
południowej Lubelszczyzny, na pograniczu Roztocza 
i Równiny Biłgorajskiej, pośród rozległych borów 
Puszczy Solskiej i Lasów Janowskich. W 40 miejsco-
wościach, otaczających powiatowe miasto Biłgoraj, 
mieszka ponad 13 tysięcy ludzi.

Nowoczesność przeplata się tutaj z tradycją, 
a dynamiczny rozwój z kultywowaniem 
dawnych zwyczajów. Modernizowane są 
budynki użyteczności publicznej i drogi, 
rozbudowywana jest sieć kanalizacyjna 
i wodociągowa, powstają nowe chodniki 
i place zabaw, a na większości domów 
zamontowane są kolektory słoneczne.

Gmina Biłgoraj to także pielęgnowana z poko-
lenia na pokolenie kultura ludowa. Przejawia 
się ona w biłgorajskiej obrzędowości, stale 
praktykowanej na co dzień przez mieszkań-
ców, a w szczególności przez twórców ludo-
wych i kilkanaście zespołów śpiewaczych 
i obrzędowo-śpiewaczych. Widoczna jest ona 
także podczas corocznych imprez promu-
jących bogactwo kulturowe i przyrodnicze 
Biłgorajszczyzny: Turnieju Wsi w Okrągłym, 
Festiwalu Sztuki Lokalnej „Biłgorajska Nuta” 
w Dylach, Bukowskich Jagodzianek w Bukowej 
czy Lata na Żurawinowym Szlaku w Ciosmach. 
Gmina Biłgoraj to wreszcie las, pokrywający 
jej teren w ponad 60 %. Las, cierpliwie pie-
lęgnowany i zadbany, daje nie tylko świeże 
powietrze. Jest także surowcem mocno na-
pędzającym lokalną gospodarkę, w szcze-
gólności przemysł drzewny, a płody runa 
leśnego są też często składnikiem oryginal-
nych miejscowych potraw.


