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LOT Roztocze
Lokalna Organizacja
Turystyczna Roztocze
LOT Roztocze jest stowarzyszeniem
skupiającym samorządy, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i osoby
fizyczne. Stowarzyszenie powstało
w 2007 roku w Tomaszowie Lubelskim
z inicjatywy Zarządu Powiatu Tomaszowskiego i samorządów lokalnych
Bełżca, Cieszanowa, Narola, Krynic,
Lubyczy Królewskiej, miasta i gminy
Tomaszów Lubelski, Suśca, Tyszowiec
i Tarnawatki. Głównym celem organizacji jest kreowanie wizerunku regionu turystycznego Roztocza poprzez wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki i promocję.

Marka Roztocze – Witalność z natury
Roztocze to kraina czystego powietrza, szumu potoków, żywicznego
zapachu lasów, malowniczych krajobrazów. Kraina ciszy i spokoju. Tym
co jednak szczególnie wyróżnia region spośród pozostałych obszarów
w Polsce to dobroczynne właściwości tutejszego klimatu, które stanowią fundament rozwoju prozdrowotnych kompetencji Roztocza. Powstała w 2010 roku marka Roztocza ma na celu zwiększenie rozpoznawalności regionu jako miejsca atrakcyjnego turystycznie i spełniającego
obietnicę zdrowego, aktywnego wypoczynku na łonie przyrody. Marka
Roztocza służy również promocji lokalnych produktów spożywczych.
Dzięki współpracy z Agencją Rozwoju Roztocza i przedsiębiorcami powstał Koszyk Roztoczański – nowa marka produktów regionalnych, która jest rozwinięciem idei głównej marki Roztocze – Witalność z natury.

Portal internetowy www.roztoczewita.pl
Zapraszamy na naszą stronę internetową, która jest wizytówką regionu
i marki Roztocza. Od 2 lat codziennie aktualizowane są informacje przydatne każdemu turyście planującemu i przebywającemu w naszym regionie. Znajdziecie na niej oferty noclegów, informacje o roztoczańskich
atrakcjach oraz zapowiedzi wydarzeń.
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Zapraszamy również na profil Roztocza na Facebook
www.facebook.com/Roztoczewita.
Punkt informacji turystycznej LOT Roztocze
w Tomaszowie Lubelskim
ul. Kościelna 9, 22-600 Tomaszów Lubelski
tel. 84 665 85 05
e-mail: biuro@lot.roztocze.com,
it@lot.roztocze.com

Droga Asiu!
Tak jak radziłaś, zwiedzanie Roztocza rozpoczęliśmy od Zwierzyńca
i Roztoczańskiego Parku Narodowego, gdzie udało nam się zobaczyć
stado sympatycznych koników polskich. Po spacerze w Zwierzyńcu
i obejrzeniu uroczego Kościoła na Wodzie, zjedliśmy przepyszne lody
i pojechaliśmy do Krasnobrodu na wieżę widokową, o której mi ostatnio
pisałaś. Po drodze widzieliśmy kajakarzy i obiecaliśmy sobie, że przy kolejnej wizycie na Roztoczu, na pewno i my tak popłyniemy. W Krasnobrodzie, jak się domyślasz, dzieciaki wolały kąpiel i plażowanie, niż zwiedzanie
zabytków. Tomek, jak na faceta przystało, próbował swoich sił w parku
linowym oraz w paintball’u, a Kubuś i Michałek zachwycali się dinozaurami, które odnaleźliśmy na leśnej polanie. Na miejscu wypożyczyliśmy
rowery, malownicze trasy przypadły do gustu moim chłopakom.
Rano wybraliśmy się do Zamościa, kupując po drodze miód i owoce
na przydrożnym straganie.

Miałaś rację! Roztocze jest wspaniałe ;-) Przyjechaliśmy tu w ostatnie
wakacje i przyznam, że było warto. Na początku obawiałam się, czy moje
dzieciaki nie będą się nudzić, ale na miejscu okazało się, że sposobów na
spędzenie wolnego czasu jest bardzo dużo, nawet w przypadku niepogody. Nocleg zarezerwowaliśmy w Krasnobrodzie, sercu Roztocza.
Zmęczeni, ale szczęśliwi wróciliśmy do Zamościa. Zapomniałam Ci
napisać, że akurat w tym czasie w mieście odbywał się festiwal Eurofolk. Zespoły z różnych stron świata prezentowały swoje tradycyjne,
narodowe pieśni i obyczaje, dzieciaki były pod ogromnym wrażeniem
tego barwnego widowiska.
Następnego dnia wyskoczyliśmy do Szczebrzeszyna, żeby na własne oczy zobaczyć, znanego dotąd wyłącznie z bajek, chrząszcza. Spacerem, mijając odrestaurowaną cerkiew, poszliśmy na wzgórze, gdzie
znajduje się zabytkowy cmentarz, o którym czytaliśmy w przewodniku.
Miasteczko przypomina nieco Kazimierz nad Wisłą, podobnie jak tam,
są tu galerie artystów (malarzy, rzeźbiarzy) jak i liczne wąwozy. Zdjęcia
możesz zobaczyć w internecie, na moim profilu, wrzucaliśmy je tam na
bieżąco, tu prawie wszędzie było wi-fi.

Potem obiad na Starym Mieście, wspólne zdjęcie przy kotwicy i dalej
- przez Józefów do Suśca.

Bardzo żałujemy, że nie mogliśmy pojechać do Lwowa, o którym tyle
słyszeliśmy. Niestety, nie mamy paszportów. Wiem jednak, że na pewno
odwiedzimy to miasto, ponieważ nasi nowi znajomi, których poznaliśmy
na Roztoczu, byli we Lwowie i zachwycili się nim. Opowiadali o unikatowej architekturze, polskiej historii i życzliwości Ukraińców, których spotkali. Nie wiedziałam, że z Roztocza do Lwowa jest tak blisko, a kilka razy
w tygodniu organizowane są wycieczki autokarowe z przewodnikiem.

W Józefowie odwiedziliśmy kamieniołom i basztę widokową.
W miejscowej piekarni kupiliśmy „na drogę” pachnące bułeczki z jagodami. Wstąpiliśmy też do Tomaszowa Lubelskiego aby zobaczyć zabytkową cerkiew i kościółek modrzewiowy.

Roztocze to niezwykle urokliwe miejsce. Szkoda, że nie mogliśmy
zostać na dłużej. Ale, zaplanowaliśmy, że przyjedziemy tu na ferie zimowe. Podobno są tu dobre warunki do uprawiania sportów zimowych.
A na razie, opaleni, wypoczęci i szczęśliwi wracamy do domu,

Dużo by pisać o Zamościu, zrewitalizowana Twierdza robi niesamowite wrażenie! Zdążyliśmy też zwiedzić ogród zoologiczny, muzeum i trasę podziemną w Ratuszu. Stare Miasto zwiedzaliśmy z przewodnikiem
w stroju historycznym, a dzieci mogły wystrzelić z armaty na Nadszańcu.

W Suścu wypożyczyliśmy kijki do Nordic Walking. Zobaczyliśmy
szumy i przy okazji zjedliśmy prawdziwy wiejski chleb, a także przepyszne cebularze. Czy wiesz, że cebularz jest wpisany na Listę Produktów
Tradycyjnych? Ba, jest też chroniony przez Unię Europejską!

Całusy ode mnie i moich chłopaków, Anka
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Wędrujemy
D

o większości roztoczańskich atrakcji dotrzeć można szlakami pieszymi, ścieżkami dydaktycznymi i trasami spacerowymi. Ich łączna długość to prawie 1000 km. Zaprowadzą one każdego odkrywcę
w najciekawsze i najpiękniejsze miejsca Roztocza. Urozmaicone szlaki doskonale nadają się również do wędrówek nordic walking a zimą
do biegania na nartach. Szlaki i ścieżki biegną przez Roztoczański
Park Narodowy oraz 4 parki krajobrazowe: Krasnobrodzki,
Szczebrzeszyński, Puszczy Solskiej i Południoworoztoczański. Wędrując nimi możemy poznać także ponad 30 roztoczańskich rezerwatów, które zapewniają ochronę nie tylko faunie i florze ale również
przyrodzie nieożywionej.

Najciekawsze szlaki i ścieżki spacerowe:
Szlak Centralny – Główny szlak pieszy Roztocza ma długość
194 km i prowadzi przez cały region od Szastarki koło Kraśnika na Roztoczu Zachodnim do Horyńca Zdroju na Roztoczu Wschodnim. Na trasie
szlaku znajdują się m. in.: Zwierzyniec, wzgórze Wapielnia, Bełżec, Lubycza Królewska, Huta Lubycka i Wola Wielka.
Szlak Walk Partyzanckich – Szlak o długości 102 kilometrów
łączy miejsca zwiazane z walkami polskiego ruchu oporu podczas II
Wojny Światowej. Wędrując nim z Tomaszowa dotrzemy przez Susiec
do Osuch, gdzie znajduje się Muzeum Ruchu Oporu i cmentarz partyzantów poległych w czasie akcji Sturmwind II oraz Górecka Kościelnego,
gdzie znajduje się Sanktuarium św. Stanisława.
Szlak im. Władysławy Podobińskiej – Szlak o długości 56 km
przecina Roztocze Środkowe z północy na południe. Jego początek
znajduje się przy stacji kolejowej w Zamościu. Dalej trasa szlaku wiedzie
przez Krasnobród oraz najwyższe wzniesienie Roztocza Środkowego Wapielnię do Suśca. Patronem szlaku jest Władysława Podobińska, popularyzatorka turystyki pieszej i działaczka PTTK.
Szlak Historyczny – Szlak ma długość 66 km i prowadzi z Tomaszowa Lubelskiego do Turkowic koło Tyszowiec. Przebiega przez Roztocze Środkowe (Tomaszowskie) oraz Grzędę Sokalską i fragment Kotliny
Hrubieszowskiej. Na trasie m.in.: rezerwat „Piekiełko”, Biała Góra Rachanie,
ruiny pałacu w Wożuczynie oraz grodzisko w Czermnie, dawny gród Czerwień.
Szlak Krawędziowy – Jeden z najpiekniej poprowadzonych
szlaków regionu o długości 55 km. Biegnie strefą krawędziową Roztocza Środkowego (Tomaszowskiego) i skrajem Puszczy Solskiej od Zwierzyńca przez Józefów do Suśca. Łączy Roztoczański Park Narodowy
z rezerwatami krajobrazowymi „Szum” i „Czartowe Pole” chroniącymi
przełomy rzeczne wraz z jedną z największych osobliwości Roztocza szumami (niewielkimi wodospadami).
Szlak Partyzancki – Szlak ma długość 53 km. Rozpoczyna się
w Szperówce koło Szczebrzeszyna na Roztoczu Zachodnim i przez Roztoczański Park Narodowy biegnie do Krasnobrodu i dalej na wschód do
Krynic.
Szlak Szumów – Szlak w kształcie pętli o długości 17 km ma za
zadanie przeprowadzić turystów przez najcenniejsze tereny rezerwatu
„Nad Tanwią”. Zaczyna się i kończy w Suścu. Na jego trasie słynne szumy,
wodospad na rzece Jeleń (1,6 m) i wzgórze „Kościółek” - miejsce po dawnym grodzisku wczesnośredniowiecznym.
Szlak Wolnościowy – Szlak rozpoczyna się w Tomaszowie Lubelskim i kończy w Hrebennem. Po drodze znajdują się dwa z trzech
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najwyższych wzniesień Roztocza w Polsce: Długi Goraj (391,5 m n.p.m.)
i Krągły Goraj (388,7 m n.p.m.). Nieopodal szlaku można znaleźć sowieckie bunkry „Linii Mołotowa”.
Szlak im. Aleksandry Wachniewskiej – Szlak zwany obwodnicą Roztoczańskiego Parku Narodowego ma długość 67 km. Szlak łączy
miejscowości położone na obrzeżach Parku oraz krzyżuje się z tranzytowymi szlakami przebiegającymi przez RPN. Początek trasy w Zwierzyńcu
przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym RPN, koniec we Floriance. Patronem szlaku jest Aleksandra Wachniewska, malarka i społeczniczka ze
Zwierzyńca.
Szlak im. św. Brata Alberta – Szlak ma 42 km. Łączy on miejsca
związane z działalnością św. Brata Alberta (Adama Chmielowskiego) oraz
zakonów: Albertynów i Albertynek. Prowadzi przez Roztocze Wschodnie
z Narola przez Wielki Dział (389,5 m n.p.m.) i Werchratę do Horyńca Zdroju.
Szlak Ziemi Józefowskiej – Szlak o długości 43 km. Prowadzi
przez Puszczę Solską i strefę krawędziową Roztocza wokół Józefowa. Na
trasie znajduje się wiele pamiątek związanych ze skierowaną przeciw
partyzantom niemiecką akcją Sturmwind II, pomniki rozsiane w Puszczy
Solskiej oraz cmentarz partyzancki i Muzeum Ruchu Oporu w Osuchach.
Szlak p.o. Goraje (żółty) - Szlak o długości 10 km umożliwia dotarcie do wielu bunkrów oraz zobaczenie pozostałości umocnień ziemnych (rowów przeciwczołgowych, stanowisk artylerii, okopów z okresu
II wojny światowej) Linii Mołotowa. Prowadzi przez Hutę Lubycką, Długi
Goraj i Krągły Goraj do wioski Pawliszcze.
Ścieżki
Ścieżka spacerowa w rezerwacie „Czartowe Pole” 1,3 km
Ścieżka spacerowa Krasnobród – rez. Św. Roch – Majdan Wielki 14 km
Ścieżka spacerowa Na Kamienną Górę w Zwierzyńcu 11 km
Ścieżka spacerowa do Szuru Podklasztor – Borki – Szur 3,9 km
Więcej informacji o szlakach na stronach
www.roztoczewita.pl oraz www.zamosc.pttk.pl

Roztoczański Park Narodowy
R

oztoczański Park Narodowy obejmuje najcenniejsze przyrodniczo obszary
Roztocza. Park utworzono w 1974 roku na
obszarze 4801 ha. Obecnie na terenie Parku
występują: jelenie, sarny, dziki, wilki, rysie,
lisy, kuny, borsuki i bobry. W 1982 roku do
parku sprowadzone zostały koniki polskie
będące potomkami dawnych dzikich koni
leśnych – tarpanów. W RPN występuje ok. 190 gatunków ptaków.
Spacerując po Parku napotkać można różne gatunki gadów, są
wśród nich jaszczurki, żmija zygzakowata i zaskroniec oraz rzadko spotykany żółw błotny. Interesująca jest także fauna bezkręgowców parku,
a szczególnie świat owadów, spośród których tylko samych chrząszczy
jest ponad 2000 gatunków.

zadaniami Parku, a także zaprezentować RPN jako jedno z ogniw Sieci
Natura 2000 w woj. lubelskim.
„Dzień Otwarty” to również doskonała okazja do promocji turystycznej regionu wraz z całym jego bogactwem w postaci regionalnej kuchni,
produktów, rękodzieła artystycznego, strojów, kultywowania starych tradycji. Wystawcami są twórcy ludowi, a także biura turystyczne, kwaterodawcy, przewodnicy i przedsiębiorcy organizujący aktywny wypoczynek
na Roztoczu. Tradycyjnie odbywa się zbiórka zużytych baterii, podczas
akcji „Za baterię sadzonka”. Wielu niesamowitych wrażeń uczestnikom
imprezy dostarczają Towarzyskie Zawody Kawaleryjskie i pokazy jazdy
konnej przygotowane przez Roztoczańską Konną Straż Ochrony Przyrody, grupy rekonstrukcyjne i Akademicki Klub Jeździecki z Lublina.
Przez teren parku przebiega pięć szlaków turystycznych: centralny, krawędziowy, partyzancki, roztoczański i szlak obwodnica RPN
im. A. Wachniewskiej. Dla turystów udostępnionych jest dziewięć pieszych ścieżek poznawczych oraz trasa rowerowa do Florianki.
Na terenie Parku działa Ośrodek Edukacyjno - Muzealny, czynny
w okresie od 1 kwietnia do 31 października w godz. 9:00 - 17:00 z wyjątkiem poniedziałków (ostatnie wejście na wystawę stałą godz. 16:00). Od
1 listopada do 31 marca w godz. 9:00 - 15:00 z wyjątkiem poniedziałków
(ostatnie wejście na wystawę stałą godz. 14:00). W Ośrodku funkcjonuje
Punkt Informacji Turystycznej oraz biblioteka z czytelnią. Organizowane
są wystawy stałe i czasowe, projekcje filmów o RPN, zajęcia edukacyjne,
wykłady, prelekcje, prezentacje.
RPN ZAPRASZA
Roztoczański Park Narodowy zaprasza do wzięcia udziału w „Dniu
Otwartym w Roztoczańskim Parku Narodowym” 19.05 oraz 8.08.2015 r.
Plenerowa impreza edukacyjna co roku gromadzi ok. 15:00 osób. Organizatorzy chcą zpoznać mieszkańców regionu i turystów z głównymi

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny
Roztoczańskiego Parku Narodowego
ul. Plażowa 3, 22-470 Zwierzyniec
tel. 84 68 72 286
e-mail: oemrpn@roztoczanskipn.pl
• wystawa stała „W krainie jodły, buka i tarpana”. Ekspozycja
składa się z 11 dioram prezentujących 17 środowisk. Ten
niepowtarzalny, multimedialny spektakl wzbogacony odpowiednią scenografią, światłem i dźwiękiem zabiera widzów
w swoistą wyprawę w świat przyrody Parku i Roztocza.
• wystawa czasowa w całości zrealizowana przez pracowników OEM pt. „ARKTYKA – nie tylko kraina lodu i chłodu”,
czynna do 30.10.2015r.
• czasowe wystawy malarstwa i fotografii.
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Roztocze

rowerowy raj dla każdego

Ale to nie koniec „rowerowych nowości”. Latem 2015 roku, ma zafunkcjonować nowo budowana trasa rowerowa „Green Velo - Łańcuch atrakcji”. To największy projekt rowerowy w Polsce. Szlak ma łączyć pięć województw Polski wschodniej. W sumie prawie 2 tys. km.,
z czego 350 km w woj. lubelskim. Na Roztoczu trasa przebiegać będzie
przez: Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Józefów, Susiec, Narol, ukazując takie atrakcje jak Roztoczański Park Narodowy, rezerwaty przyrody Szum,
Czartowe Pole, Szumy na Tanwi oraz spływy kajakowe i kamieniołomy.
Centralny Szlak Rowerowy Roztocza
Wiedzie przez najcenniejsze przyrodniczo obszary Roztocza objęte
ochroną w Roztoczańskim Parku Narodowym, Jaworowskim Parku Narodowym (Ukraina) oraz parkach krajobrazowych i rezerwatach. Szlak
liczy ok. 266 km i jest podzielony jest na trzy odcinki: Kraśnik – Zwierzyniec, Zwierzyniec – Hrebenne, Hrebenne – Lwów. Szlak został uznany
przez Polską Organizację Turystyczną najlepszym produktem turystycznym 2004 roku, a według National Geographic, to trzeci najbardziej interesujący szlak rowerowy w Polsce. Opis szlaku znajduje się na stronie
www.szlakirowerowe.lubelskie.pl

Główną trasą rowerową jest Centralny Szlak Rowerowy Roztocza,
który obejmuje najciekawsze miejsca na Roztoczu polskim i ukraińskim.
Za rowerową stolicę regionu uważa się Józefów – siedzibę Józefowskiej
Kawalerii Rowerowej, która jest organizatorem wielu wypraw i rajdów rowerowych. Co roku, w ramach Wielkiej Roztoczańskiej Majówki
w Lubyczy Królewskiej, odbywa się Międzynarodowy Roztoczański
Rajd Rowerowy z metą w Rawie Ruskiej (na Ukrainie).

Szczegółowe informacje o szlakach rowerowych można znaleźć
na stronach internetowych (www.jkr.org.pl; www.roztoczewita.pl;
www.szlakirowerowe.lubelskie.pl) oraz w przewodnikach i informatorach dostępnych w lokalnych punktach informacji turystycznej.
W sezonie funkcjonują wypożyczalnie rowerów. To świetna alternatywa dla tych turystów, którzy cenią sobie wypoczynek w bardzo urozmaiconej formie. Cena za korzystanie z roweru przez jeden dzień to około 25 zł.
Wielu kwaterodawców swoim gościom rowery udostępnia bezpłatnie.

W sezonie wakacyjnym i w długi weekend majowy PKP Przewozy
Regionalne uruchamiają pociąg przystosowany do przewozu rowerów.
Daje to szansę na odwiedzenie większej ilości miejsc na Roztoczu.
Ciekawą propozycją dla rowerzystów, która pojawi się w tym sezonie, będzie przewodnik „Rowerem po Roztoczu”, gdzie znajdą się opisy
wycieczek wokół najważniejszych roztoczańskich miast. Do przewodnika będzie można dokupić szczegółowe mapy miejscowości biorących
udział w projekcie. Znajdą się tam propozycje wycieczek, a także opisy
najciekawszych zabytków i atrakcji turystycznych. Przewodnik do kupienia w punktach informacji turystycznej.

WYPOŻYCZALNIA

ROWERÓW
Zwierzyniec
ul. 1 Maja 22

• Organizujemy wycieczki z przewodnikiem
w bogatej ofercie codziennie inna trasa.
• Licencjonowany przewodnik po RPN
opowie Państwu o licznych atrakcjach
czekających na roztoczańskich szlakach
www.zwierzyniec-rowery.pl • Na życzenie dowozimy i odbieramy nasze rowery

601 507 306

/przemkoroweryletnisko

Oferujemy również miejsca noclegowe
Kwatery prywatne „Letnisko”, Zwierzyniec ul. 1 Maja 22

W tygodniu zawsze o godzinie 16.00 startuje wycieczka z przewodnikiem.
W bogatej ofercie codziennie inna trasa.
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Imprezy rowerowe
• 26 IV Wiosenny Rajd Rowerowy szlakami powiatu biłgorajskiego.
PTTK o/Biłgoraj.
• 1-2 V Józefowska Majówka Rowerowa.
• 16-17 V Międzynarodowy Roztoczański Rajd Rowerowy.
• 17 V Rodzinny Rajd Rowerowy szlakami powiatu biłgorajskiego.
PTTK o/Biłgoraj.
• 4-7 VI Roztocze Tour Polska - Ukraina. Międzynarodowy rajd rowerowy na Roztoczu
• 13 VI Rajd rowery „Modelowym Traktem”. Biłgoraj-Nadrzecze. PTTK
o/Biłgoraj.
• 13 VI Rajd rowerowy im. Kazimierza Patałucha. Narol.
• 12 VII Rajd rowerowy „Szlakiem Zaborszczyzny”. PTTK o/Biłgoraj.
• 25 - 26 VII Szlakiem geoturystycznym Roztocza Środkowego
• 26 VII Rajd rowerowy „Żurawinowm Szlakiem”. PTTK o/Biłgoraj.
• 23 VIII Rajd rowerowy „Bobrowym Traktem”. PTTK o/Biłgoraj.
• 6 IX „Wzgórze Polak” - pogranicze regionów. X Ogólnopolski Rajd
Gwiaździsty.
• 27 IX Rajd rowerowy „Powitanie Jesieni”. PTTK o/Biłgoraj.
• 2-3 X Rajd rowerowy „Złota jesień na Roztoczu z Radiem Lublin”.

O swoich wyprawach rowerowych wspominają turyści ze Śląska
Do aktywnego zwiedzania ciekawych miejsc nikogo nie trzeba długo przekonywać. Nasza rodzinka co roku poznaje nowy region w Polsce.
W zeszłym roku wybraliśmy malownicze Roztocze. Wybór padł na niewielką miejscowość Zwierzyniec.

miejscach i najstarszej części Zwierzyńca, Stawach Echo oraz wiekowej
leśniczówce na Floriance, gdzie zwiedziliśmy jej wnętrza pomimo tego,
że dla zwiedzających jest dostępna tylko w weekendy. Potem zobaczyliśmy jeszcze ostoję Konika Polskiego.

Po krótkim rekonesansie postanowiliśmy zobaczyć Floriankę, to
taka leśniczówka zagubiona wśród przepastych lasów Roztoczańskiego
Parku Narodowego. Postanowiliśmy pojechać tam rowerami. Właściciele pensjonatu w którym mieszkaliśmy, polecili nam wypożyczalnię
rowerów z ul. 1 Maja 22 (www.zwierzyniec-rowery.pl). Od razu urzekła
na przemiła obsługa. Uczynni młodzi ludzie starannie dopasowali nam
rowery do naszych możliwości, ponieważ oferta wypożyczalni była
bardzo bogata. Właściciel, od razu widać, pasjonat rowerów i jeszcze
dodatkowo przewodnik po RPN opowiedział nam szczegółowo na co
mamy zwrócić uwagę na trasie. Akurat był to czwartek, zaproponowano
nam abyśmy dołączyli do cotygodniowej wycieczki z przewodnikiem
do Izby Leśnej na Floriance. Przewodnik oprowadził nas po urokliwych

Ta trasa na takich wygodnych rowerach była przyjemnością. Po powrocie nie chciało nam się wierzyć, że pokonaliśmy ponad 20 km. Jeszcze zdradzę wam wniosek mojego męża. Powiedział, że nasze domowe
rowery powinny być tak wyregulowane jak te z wypożyczalni.
Pan przewodnik, gospodarz powiedział nam, że w przyszłym sezonie rozszerza ofertę podobnych wycieczek w ciekawe miejsca Roztocza
na wszystkie dni tygodnia. Z pewnością jest to najlepszy i najprzyjemniejszy sposób na poznanie pięknej przyrody, ciekawych zabytków oraz
wielu niepowtarzalnych atrakcji tej okolicy.
Katarzyna, Rafał oraz trzech budrysów ze Śląska
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Kajakowe Roztocze

R

oztoczańskie rzeki to idealne miejsce, by przeżyć niezapomnianą wakacyjną przygodę na spływie kajakowym. Największym uznaniem wsród
turystów cieszą się spływy organizowane na rzekach Tanew i Wieprz. Kajakarzy można spotkać na rzekach Łada i Por a w tym sezonie również na
Sołokiji k. Lubyczy Królewskiej i w Tyszowcach na rzece Huczwie.

Organizacją spływów zajmują się wyspecjalizowane firmy oferujące
kilkugodzinne, całodniowe lub nawet kilkudniowe wyprawy po wybranych odcinkach rzek. Na niektórych z odcinków potrzebne są tzw. przenoski, związane z różnymi utrudnieniami na trasie. Najczęściej wybieranymi trasami spływów kajakowych są:
Tanew
• Narol – Rebizanty. Długość 15-18 km, Czas spływu ok 6-7 godz.
• Borowe Młyny – Osuchy. Długość 15-18 km. Czas spływu ok 6 godz.
Początkowo uciążliwa, później łatwa.
• Osuchy - Króle Stare. Długość 22-25 km.
Czas spływu 5-6 godzin. Łatwa trasa rodzinna.
• Króle Stare – Harasiuki. Długość trasy 27 km. Czas spływu 6-7 godz.
• Harasiuki – Ulanów (ujście rzeki do Sanu). Długość trasy 21 km.
Czas spływu ok 5 godz.
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Wieprz

• Hutki – Guciów. Długość 10 km. Czas spływu ok 5-7 godz. Trasa z licznymi przenoskami.
• Trasa z Obroczy do Szczebrzeszyna podzielona na etapy:
• Obrocz – Zalew Rudka w Zwierzyńcu. Długość trasy 7 km. Czas spływu 2 godziny.
• Zalew Rudka – Zwierzyniec – Bagno. Długość trasy 4 km.
Czas spływu ok 1,5 godz.
• Bagno – Turzyniec – Żurawnica. Długość trasy 5 km.
Czas spływu ok 1,5 godz.
• Żurawnica – Brody. Długość trasy 5 km. Czas spływu ok 1 godz.
• Brody – Szczebrzeszyn. Długość trasy 4 km. Czas spływu ok 1 godz.
• Szczebrzeszyn - Klemensów - Nielisz długość ok. 21 km. Czas spływu
- ok. 5 godzin
Trasy spływów kajakowych są zróżnicowane pod względem trudności, jak i długości odcinków, dostosowane do wieku i umiejętności kajakarzy-amatorów. W czasie spływu można zatrzymać się w wyznaczonych
miejscach (np.pole biwakowe, pstrągarnia) na posiłek lub odpoczynek.

Z

aawansowanym wodniakom polecamy udział w spływach kajakowych o wieloletniej tradycji, w których mogą uczestniczyć turyści
- kajakarze indywidualni, grupy klubowe oraz grupy młodzieży szkolnej
pod opieką wychowawców lub dorosłych. Spływy są imprezami o średnim stopniu trudności, dzienne odcinki do pokonania mają dystans od
kilkunastu do ok. 30 km z prądem rzek. Od uczestników wymagany
jest dobry stan zdrowia umożliwiający uprawianie turystyki kajakowej.
W trakcie imprez odbędą się różne formy rywalizacji (konkursy, zawody,
obserwacje na trasie) wliczane do współzawodnictwa indywidualnego

i drużynowego. Uczestnicy mogą korzystać z kajaków organizatora (za
odpłatnością - ilość ograniczona) lub korzystać ze sprzętu własnego. Organizatorzy zapewniają obsługę imprez w postaci instruktorów kajakarstwa, przewodników turystycznych w miejscach zwiedzania oraz opiekę medyczno - sanitarną (ratownik, pielęgniarka lub lekarz). W ramach
świadczeń uczestnicy otrzymują okolicznościowe pamiątki i wydawnictwa oraz punkty na odznaki kajakarskie. Szczegóły znajdują się w regulaminach opracowanych oddzielnie dla każdej z imprez. W ramach wpisowego wszyscy uczestnicy są ubezpieczeni NNW oraz KL na Ukrainie.

Imprezy kajakowe dla zaawansowanych
15-23.08.2015 X Ogólnopolski Spływ Kajakowy RZEKI ROZTOCZA - Sołokija - Tanew - Wieprz. cena 650 zł/osoba
Wspaniała przygoda na rzekach Roztocza. Jedna baza, codziennie ciekawy odcinek rzeki do pokonania, a w przerwach zwiedzanie, wycieczka
autokarowa po Roztoczu i do Zamościa oraz Muzeum Miejsca Pamięci
w Bełżcu i największego w Polsce cmentarza partyzanckiego w Osuchach.
Do pokonania trasy; Sołokiją: Ruda Żurawiecka - Teniatyska (18 km),
Tanwią: Borowe Młyny - Harasiuki ( 80 km), Wieprzem: Hutki - Nielisz (61 km)
02-12.07.2015 XIII Międzynarodowy (XVI Ogólnpolski) Spływ
Kajakowy BUG 2015 cena: od 450 zł/osoba
Kresowa przygoda na pograniczu Polski i Ukrainy. W czasie spływu
uczestnicy pprzepłyną 204 km Bugiem i jego dopływami. Początek
w Bełzie na Ukrainie (ze zwiedzaniem miejscowości), spływ malowniczym odcinkiem Sołokiji, a kolejnego dnia zwiedzanie Krystynopola
(Czerwonogród) i spływ Ratą. Kolejne dni uczestnicy spłyną Bugiem by
w okolicach Piesieczna - UA/PL Gołębie po dokonaniu odprawy paszportowo-celnej na wodzie poza czynnym przejściem granicznym wpłynąć do Polski i kontynuować spływ do miejscowości Starosiele. Organizatorzy zapewniają profesjonalną obsługę instruktorską i przewodnicką,
opiekę i eskortę wodnej grupy ratowniczej, opiekę medyczną, transport
sprzętu i bagaży, gorące posiłki, degustacje dań kuchni regionalnej,
okolicznościowe pamiątki i wydawnictwa oraz szereg atrakcji na trasie:
m.in koncerty, udział w festynach, biesiady przy ognisku i in.) Spływ trwa
11 dni, 6 dni - Ukraina, 5 dni Polska - istnieje możliwość wzięcia udziału
w części imprezy. Osoby decydujące się na udział w spływie po stronie

ukraińskiej powinny posiadać ważny paszport. cena: 900 zł za cały odcinek lub 450 zł za wybrany odcinek (polski lub ukraiński)
02-12.08.2015 VIII Międzynarodowy Spływ Kajakowy „WOŁYŃ
2015” cena od. 750 zł/osoba
Kresowa przygoda na rzekach Wołynia: Korczyk, Słucz i Stachód do pokonania ok. 176 km - o średnim stopniu trudności i bez wygód
w miejscach zakwaterowania. Pełna obsługa organizacyjna i medyczna,
transport uczestników, sprzętu i bagaży. Punkty do odznak kajakowych,
okolicznościowe pamiątki i wydawnictwa, oraz nagrody w konkursach.
Pola namiotowe i gorące posiłki oraz degustacje dań kuchni regionalnej. Wiele dodatkowych atrakcji (wycieczki terenowe, zwiedzanie
obiektów, biesiady przy ogniskach)
20-29.07.2015 XI Międzynarodowy Spływ Kajakowy „DNIESTR
2015” cena: od 850 zł/osoba
Prawdziwie kresowa przygoda na rzece Dniestr, do pokonania ok.
170 km. Średni stopień trudności i bez wygód w miejscach zakwaterowania. Pełna obsługa organizacyjna i medyczna, transport uczestników,
sprzętu i bagaży. Punkty do odznak kajakowych, okolicznościowe pamiątki i wydawnictwa, oraz nagrody w konkursach.
Pola namiotowe i gorące posiłki oraz degustacje dań kuchni regionalnej. Wiele dodatkowych atrakcji (wycieczki terenowe, kanion i wodospady Dżurynu, zwiedzanie Chocimia, Kamieńca Podolskiego, Okopów
św. Trójcy i zamku w Skale Podolskiej
Regulaminy i zgłoszenia www.quand.com.pl
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Kresowa
kraina
koni
U
rozmaicona rzeźba terenu i gęsta sieć leśnych ścieżek sprawiają,
że Roztocze i sąsiednie Działy Grabowieckie są popularne wśród
amatorów turystyki konnej. Nowoczesne i gościnne stadniny oraz
niektóre gospodarstwa agroturystyczne są znakomitymi miejscami dla
wszystkich, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z hippiką. Wytrawni
jeźdźcy odnajdą wiele radości z konnych wypraw roztoczańskimi
ścieżkami. Ceny konnych przejażdżek zaczynają się od 20 zł za godzinę.
W większości stadnin można zamówić również bryczki oraz sanie na
kulig a dzieci mogą pojeździć na kucach.

14-16.08

Widowisko Historyczne „Szturm Twierdzy Zamość”

23.08		

Kresowe Spotkania Miłośników Konia Orientalnego
Stadnina koni Małopolskich Tarka w Wólce Wieprzeckiej

29-30.08 Zawody Regionalne i Towarzyskie, S.J. Tarka
30.08

Inscenizacja bitwy pod Komarowem z 1920 roku
Pola k. Wolicy Śniatyckiej)

13.09		 Piknik historyczny i rekonstrukcja bitwy 1920 r.
Stefankowice k. Hrubieszowa.

Niektóre imprezy z udziałem koni i jeźdźców

18-20.09 „Ocalić od zapomnienia” - 75 rocznica bitew
pod Tomaszowem Lubelskim - Dąbrowa Tomaszowska

07-08.03 IV Eliminacje Halowego Pucharu Zamoyskiego Rancho Debry

20.09

Zlot Zaprzęgów Konnych - Gorajec

21-22.03

Finał Halowego Pucharu Zamoyskiego Rancho Debry

10-11.10

I Eliminacje Halowego Pucharu Zamoyskiego Rancho Debry

18-19.04

Halowe Mistrzostwa województwa Lubelskiego, Rancho Debry

24-25.10

II Eliminacje Halowego Pucharu Zamoyskiego Rancho Debry

14-15.11

III Eliminacje Halowego Pucharu Zamoyskiego Rancho Debry

02-03.05 Zawody regionalne, stadnina Tarka
03-05.07 Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Sitnie
03.08		

Festiwal Kultur i Kresowego Jadła Kresowej Osadzie
w Baszni Dolnej

• noclegi od 30 z³ za osobê
• nauka jazdy konnej od 25 z³ za godzinê
• treningi skoków i sekcja jeŸdziecka
• rajdy, kuligi, tramwaj konny
• ogniska, grille
• wynajem sal, sprzêtu audio-wideo i karaoke
• boiska, plac zabaw
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Szlaki konne

nocowania. Szlak prowadzi przez malownicze starodrzewy, głębokie
wąwozy, wysokie wzniesienia, jary, debry i pagórki ze wspaniałymi widokami. W miejscowości Gorajec rokrocznie odbywa się zlot zaprzęgów
konnych, nawiązujący do tradycji lokalnych mieszkańców.

Szlak kony „Cwał” - ok. 43 km

Ułański Szlak Konny - 37 km

Janów Lubelski - Porytowe Wzgórze - Momoty Górne - Gierłachy - Kruczek.

Wólka Wieprzecka - Wychody - Żdanówek - Białowola - kapliczka św.
Romana - Wierzchowiny - Wólka Wieprzecka.

Szlak o bardzo zróżnicowanej trasie: rozpoczyna się drogą asfaltową, ale nie brak na jego przebiegu odcinków piaszczystych, bagiennych
i podmokłych w rozlewisku rzeki Trzebensz. Znaczny jego odcinek prowadzi ciągnącymi się na odcinku 1,5 km porośniętych lasem wydm zwanych Górami Świerszczowymi. Na jego przebiegu znajdują się miejsca
związane z wydarzeniami historycznymi i stare kapliczki.
Roztoczański Szlak Konny - 25 km

Szlak został wyznaczony w w postaci pętli. Początkowo pokrywa się
z trasą Szlaku Roztoczańskiego i przebiega fragmentem dawnego gościńca ordynackiego z Zamościa do Zwierzyńca. Na trasie znajdują się
interesujące miejsca, m. in. rezerwat „Hubale” (ostoja susła perełkowanego), znakomity punkt widokowy na Białej Górze, oraz cudowne źródełko
przy kaplicy św. Romana.

Wólka WIeprzecka - Bliżów - Bondyrz - Laowce - Senderki.
Szlak prowadzi drogami gruntowymi, poboczem dróg gminnych
i powiatowych o małym natężeniu ruchu. Trasa zaczyna się przy Stadninie Koni Małopolskich „Tarka” i przebiega granicą Roztoczańskiego Parku Narodowego, na której znajdują się punkty widokowe na wzgórzu
Szczob i Kotula Góra. Interesującym miejscem na trasie jest przystanek
przy młynie wodnym w Bondyrzu, oraz wyrobiska po wydobyciu piaskowca w Senderkach.
Szlak Konny „Stępa” - ok. 42 km
Gorajec - Zagroble - Świniarki - Mokrelipie - Zakłodzie - Gaj Gruszkowski
- Zaporze - Łysiec - Chłopków - Gorajec.
Szlak ma formę pętli, co umożliwia swobodny wybór miejsca rozpoczęcia i zakończenia wędrówki, prowadzącej przez ciekawe krajobrazowo
i historycznie tereny. Na skraju lasu Cetnar, w przystani Zaklęty Las turyści mają możliwość odpoczynku, urządzenia popasu dla koni i prze-
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Smaki Roztocza

K

uchnia Roztocza... pachnąca, sycąca, z kaszą gryczaną, serem, miodem i wędliną. Smaki Roztocza to mieszanka wpływów różnych
kuchni: żydowskiej, chłopskiej, ukraińskiej.

Sztandarowym produktem Zamojszczyzny jest cebularz. Placek
drożdżowy z cebulą i makiem przywędrował do Polski razem z Żydami,
sprowadzonymi tu przez króla Kazimierza Wielkiego. Cebularz niezwykle popularny na Roztoczu najlepiej smakuje na ciepło, posmarowany
masłem. Smakosze polecają do tego lokalne, niepasteryzowane piwo,
produkowane w browarze w Zamościu lub Zwierzyńcu.
Produktem obecnym tu od setek lat jest kasza gryczana. Najczęściej serwowana z sosem grzybowym jako dodatek do mięs lub jako
samodzielne danie. Używana do gołąbków, podawana z mlekiem lub
kefirem. Kasza gryczana jest głównym składnikiem niezwykle popularnego pieroga biłgorajskiego. Połączona z ziemniakami, białym serem,
jajkami i śmietaną, daje niesamowity efekt smakowy. Kasza pojawia się
również w pierogach, a obok niej królują soczewica, kapusta, grzyby,
biały ser i oczywiście-owoce sezonowe. Pierogi z Roztocza zwładnęły
już niejednym podniebieniem.
Roztocze to również kraina ryb, a zwłaszcza pstrąga i lipienia.
Pieczone, smażone lub grillowane, z dodatkiem masła i ziół, pojawiają
się w każdym restauracyjnym menu. Podobnie jak dziczyzna, która
w ostatnich latach coraz częściej pojawia się na naszych stołach. Wędzonki, pasztety, słoniny, kiełbasy z dzika lub sarny, mięsa duszone, pieczone - wszystkie zachwycają smakiem i aromatem.
W czerwcu w Zamościu odbywa się Festiwal Produktu Lokalnego
„Smaki Zamościa i Roztocza”. Skosztować można takich dań jak: zupa
z pokrzyw, flaki po zamojsku, królik po wiejsku czy golas roztoczański.
Miesiąc później w Narolu organizowany jest Jarmark Galicyjski
- Smaki Roztocza. Dla mieszkańców regionu i turystów przygotowywane są potrawy z lokalnych produktów, a także z ryb czy dziczyzny.
Są też Lubelskie Spotkania z Tradycją i Kulturą Łowiecką w Zwierzyńcu oraz Festiwal Kresowego Jadła w Baszni Dolnej. W sierpniu
na Roztoczu odbywają się dożynki, czyli święto plonów. Organizowane
są w każdej gminie. Gospodynie z miejscowych Kół Gospodyń Wiejskich
specjalnie na tę okazję przygotowują swoje popisowe dania. Oprócz
lokalnych wędlin, miodów i ciast, na stoiskach można kupić swojski

Piekarnia u Dzidy
Zbigniew Dzida
Ul. Krótka2
23-460 Józefów

Piekarnia oferuje smaczne regionalne produkty,
między innymi pierogi pieczone z różnym nadzieniem:
z kaszą, z kapustą, z soczewicą.
Paluchy piwne jako wspaniała przekąska.
Oferujemy również produkty cukiernicze:
ciasta, torty, struclę makową oraz wiśniową,
drożdżówki różnego rodzaju.
W sezonie wypiekamy również pyszne bułeczki jagodowe.
Oczywiście głównym produktem Piekarni
jest chleb na prawdziwym zakwasie.
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chleb, do niego przepyszny smalec, pierogi, a także wędliny, miody
i lokalne trunki. Na szczególną uwagę zasługują miody i lokalne trunki.
Tutejsze pasieki specjalizują się w wytwarzaniu miodów lipowych, rzepakowych, kwiatowych czy gryczanych. Najbardziej oryginalnym modem, jaki można spotkać na Roztoczu jest miód fasolowy i nawłociowy. Nalewki wytwarzane na podstawie wiekowych receptur nie mają
sobie równych, będąc na Roztoczu posmakować należy żurawinówki,
dereniówki, nalewki na pędach sosny czy orzechach.
Jednakże najbardziej znanym produktem kulinarnym z Roztocza
jest Olej Świąteczny Roztoczański. Wytwarzany najczęściej z rzepaku,
przy zastosowaniu tradycyjnych metod (tłoczony na zimno), idealny na
Wigilię, ma niezrównany smak. Olej Roztoczański produkowano niegdyś
wyłącznie przed świątami, ale dziś ze względu na duże zapotrzebowanie klientów, tłoczony i sprzedawany jest przez cały rok.
Smacznego.
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22-470 Zwierzyniec, Turzyniec 39
tel. 503 564 078, 505 425 215
www.ranczoturzyniec.pl
ranczo.turzyniec@wp.pl

12 miejsc noclegowych
pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami
duża altana z grillem
miejsce na ognisko
bilard
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Ścieżka rowerowa nad stawami Echo

Zwierzyniec
miasto - ogród

Z

wierzyniec to miasteczko położone nad rzeką Wieprz wśród lasów Roztoczańskiego Parku Narodowego. Idealne miejsce wypoczynku. Wspaniałe zabytki i wszechobecna zieleń nadają miastu niezwykły urok. Nie bez
przyczyny nazywane jest Perłą Roztocza lub Miastem-Ogrodem.

Początki Zwierzyńca sięgają schyłku XVI wieku, kiedy to Kanclerz,
Hetman Wielki Koronny Jan Zamoyski włączył te tereny do Ordynacji
Zamojskiej i rozpoczął budowę swej wiejskiej rezydencji. Dzięki temu
Zwierzyniec może pochwalić się licznymi, cennymi zabytkami. Do najważniejszych należą: barokowy „Kościół na wodzie” z freskami Łukasza Smuglewicza, klasycystyczne budynki Zarządu Ordynacji Zamojskiej, Pałac Plenipotenta i zabytkowy Browar z 1806 roku.
Z roku na rok Zwierzyniec wzbogaca swoją ofertę turystyczną. Powstają nowe kwatery i obiekty gastronomiczne. Przybywa atrakcji turystycznych. Coraz bardziej popularne stają się spływy kajakowe po rzece
Wieprz, organizowane przez profesjonalistów dbających o bezpieczeństwo uczestników.
Bardzo dużą popularnością cieszą się trasy rowerowe, których urok
zachwyca wielu amatorów aktywnego wypoczynku. Warto pamiętać,
że to właśnie przez Zwierzyniec wiedzie trasa Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza „Kraśnik – Lwów”.

Kościółek Na Wodzie
Na miejscu działa kilka wypożyczalni rowerów i sprzętu wodnego (przy
Zalewie Rudka). Dla wielbicieli kąpieli wodnych i słonecznych udostępnione zostało najpiękniejsze kąpielisko zorganizowane na Stawach Echo.
W Zwierzyńcu nie brakuje miejsc do aktywnego wypoczynku. Do
dyspozycji mieszkańców i turystów jest teren sportowo-rekreacyjny
w Parku Środowiskowym (z boiskiem wielofunkcyjnym, kortem tenisowym, rampą skatepark, placem zabaw dla najmłodszych), a przy ul.Armii
Krajowej działa kompleks ogólnodostępnych boisk sportowych „Orlik”.
Zwierzyniecki Park Środowiskowy w ostatnim czasie zmienił
swoje oblicze. Powstały nowe, zachęcające do spacerów i odpoczynku
oświetlone alejki i altany; jest też amfiteatr, który latem jest miejscem
koncertów i imprez plenerowych.
Kolejnym, cieszącym się ogromną popularnością obiektem, jest
zabytkowy układ wodno-pałacowy tzw. „Zwierzyńczyk”. Ten urokliwy zakątek stał się ulubionym miejscem spacerów mieszkańców, jak
i gości odwiedzających Zwierzyniec, jest też naturalną „galerią” dla prac
LandArt Festiwal.
Zmienił się również wygląd powszechnie znanej, zabytkowej części
parku z Kościołem na Wodzie. Pojawił się most z drewnianą balustradą,
oczyszczono staw, zagospodarowano deptak z przybrzeżnymi platformami i stylowymi pawilonami wystawienniczo-handlowymi. To właśnie
tu, co roku 16 maja odbywają się uroczystości ku czci św. Jana Nepomucena połączone z odpustem i widowiskową procesją „na wodzie”
wokół położonej na wyspie świątyni.
Zwierzyniec przecinają ważne szlaki komunikacyjne, zarówno drogowe jak i kolejowe. Miasteczko jest doskonałą bazą wypadową do innych zakątków Roztocza, również ukraińskiego.
www.zwierzyniec.info.pl

Procesja na wodzie
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Letnia Akademia Filmowa

w Zwierzyńcu 7-16 sierpnia 2015 r.
400 filmów, 6 koncertów, 3 spektakle teatralne, do tego wykłady, prelekcje, seminaria, warsztaty kultury filmowej, spotkania z twórcami, Ogólnopolski Konkurs Prelegentów Filmowych - tak przedstawia się
program najbliższej Letniej Akademii Filmowej.
Program filmowy, stanowiący istotę edukacyjno-kulturalnej działalności Akademii, składa się z punktów stałych:
•
•
•
•
•
•
•

Kino nocne
Klubowy Karnet
Filmy w Sieci
Festiwalowe remanenty
Akademia Dzieciom
Przegląd filmów z krajów Grupy Wyszehradzkiej
W polskim obiektywie

KINO ZNAD BOSFORU Ten cykl będzie
kontynuacją przeglądu
„Turcy nadchodzą”, jaki
przedstawiliśmy na LAF w 2005 r.
Od tamtego czasu kino tureckie odniosło kilka spektakularnych sukcesów (ze Złotą Palmą dla
„Zimowego snu” na ostatnim festiwalu
w Cannes). To dobra okazja by przybliżyć
polskim kinomanom nieznane u nas
dokonania tej kinematografii.

Zwyczajowo na filmowy program Akademii składa się kilkanaście
różnych cykli filmowych. Program 16. Letniej Akademii Filmowej
w Zwierzyńcu (7-16.08.2015 r.), oprócz wymienionych powyżej punktów stałych programu filmowego, składać się będzie z m.in. następujących cykli filmowych:

HOTELE I LUDZIE W tym
cyklu znajdą się filmy, których
scenerią są hotelowe pokoje, restauracje i korytarze. Z panującą
tam służbową hierarchią i rygorami. Z atmosferą wyjątkowości i niezwykłości. Z sekretami hotelowych
labiryntów.

URODZINY KINA W 2015 r. minie 120 lat od pierwszego pokazu filmowego, zorganizowanego przez braci Lumiere w paryskiej Grand Cafe.
Z tego okazji zaproponujemy na LAF bogato ilustrowaną lekcję historii
o pionierskim okresie X Muzy. Przypomnimy legendarnych twórców
z okresu kina niemego i ich filmy, które stały się nieśmiertelną klasyką.

PO DRUGIEJ STRONIE TATR Istnieje tam kinematografia, której na
co dzień za bardzo nie dostrzegamy. Kino słowackie pojawia się na naszych
ekranach okazjonalnie. W Zwierzyńcu będziemy je ponownie odkrywać:
od klasycznych obrazów Juraja Jakubisko i Dusana Hanaka, po współczesne filmy Martina Sulika.

WIECZNA CARMEN Ten cykl dedykujemy bohaterce zbiorowej wyobraźni, która w przyszłym roku świętować będzie podwójną rocznicę.
170 lat wstecz pojawiła się najpierw na kartach noweli Prospera Merimee,
a 30 lat później zadebiutowała na scenie jako bohaterka opery Georges’a Bizeta. Od początku istnienia kina regularnie pojawia się też na ekranie: w adaptacjach klasycznych, uwspółcześnionych, przeróbkach inspirowanych oryginałem, z wersją baletową i musicalową włącznie.

Dwóm azjatyckim reżyserom planujemy poświęcić retrospektywy
autorskie. Japoński twórca HIROKAZU KOREEDA oraz koreański LEE
CHANGDONG, to przedstawiciele dwóch kinematografii, których dzieła trafiają regularnie na najważniejsze festiwale filmowe. Chociaż cenieni w świecie, nie mają szczęścia do polskich dystrybutorów. Chcemy przekonać uczestników LAF, że z ich twórczością warto zawrzeć
bliższą znajomość.

NOBLISTA W KINIE Tegoroczny Laureat Literackiej Nagrody Nobla
Patrick Modiano, ma za sobą długoletnią współpracę z filmowcami. Kilka filmów powstało na podstawie jego prozy, do paru innych napisał
oryginalne scenariusze. Efekt jego przygody z kinem przedstawimy
w Zwierzyńcu.

PANORAMA KINA NIEMIECKIEGO (cykl prezentujący najważniejsze filmy niemieckie ostatniej dekady)
SEANS Z ... (prezentacje dorobku dwóch polskich reżyserów).
www.laf.net.pl

AGROTURYSTYKA Z PASJĄ
Kwaterodawcy udzielają informacji turystycznej, doradzają jak miło spędzić czas
oraz gdzie się udać, aby zobaczyć interesujące miejsca
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Stowarzyszenie Kwaterodawców
Miasta i Gminy Zwierzyniec
22-470 Zwierzyniec, ul. Słowackiego 2
tel. 668 840 003
e-mail: agrozwierzyniec@wp.pl
www.agroturystykazwierzyniec.pl

Nadleśnictwo Zwierzyniec
ul. Zamojska 6, 22-470 Zwierzyniec
tel. 84 687 20 19, fax 84 687 21 24
zwierzyniec@lublin.lasy.gov.pl
www.zwierzyniec.lublin.lasy.gov.pl

N

adleśnictwo Zwierzyniec zarządza lasami Skarbu Państwa na pow.
ponad 17 tys. ha. Są to obszary Roztocza Środkowego i częściowo Zachodniego, z fragmentami Wyżyny Lubelskiej oraz Kotliny Sandomierskiej.
Ponad 90% terenów Nadleśnictwa ze względu na dużą bioróżnorodność
zostało włączone do sieci obszarów Natura 2000. Nasze lasy są również
naturalną otuliną Roztoczańskiego Parku Narodowego. Ze względu na to,
że odznaczają się wysokimi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, są
bardzo atrakcyjne pod względem turystycznym. Tutejsze knieje należą do
najbogatszych obszarów w kraju pod względem flory i fauny. Mamy
sieć szlaków turystycznych pieszych i rowerowych oznakowanych przez
PTTK, a także liczne obiekty turystyczne ułatwiające wędrówki i wypoczynek w kontakcie z przyrodą. Nadleśnictwo przygotowało i oznakowało dla
turystów cztery ścieżki edukacyjno-przyrodnicze, które wiodą przez urokliwe zakątki naszych lasów.
Pokoje gościnne
Leśniczówka Nowiny
Nielisz 274, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 27 06
www.lublin.lasy.gov.pl/web/zwierzyniec/pokojegoscinne

Ścieżka „Księża Góra” Najnowsza, o długości 4 km powstała
w ubiegłym roku. Początek trasy znajduje się przy leśniczówce Brodziaki. Wędrując nią można podziwiać różnorodność przyrodniczą Puszczy
Solskiej - bory świeże i bagienne, fragment lasu jodłowego, a z drewnianego pomostu rozległy widok na dolinę rzeki Ratwicy i łąki. Wędrując ścieżką, można również zapoznać się z wybranymi zagadnieniami
gospodarki leśnej.
Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w rezerwacie krajobrazowym „Szum” Ma ok. 2 km długości i wiedzie przez przełomowy odcinek rzeki Szum objęty ochroną rezerwatową. Rzeka przecina w tym

Żywiec gruczołowaty

Tablica na ścieżce Senderki
miejscu krawędź Roztocza i na jej progach skalnych tworzy liczne, choć
niewielkie, wodospady zwane potocznie „szumami”. Podczas wędrówki ścieżką, zobaczyć można stary drzewostan osiągający rozmiary
drzew pomnikowych. Na trasie ustawiono ławeczki, gdzie można odpocząć i posłuchać kojącego szumu wody.
Ścieżka edukacyjna „Senderki” to przyjemny spacer, w trakcie
którego można zapoznać się z przyrodą tego zakątka, a także wybranymi aspektami pracy leśnika. Na trasie ustawiono liczne tablice informacyjne wyjaśniające zarówno ciekawe zjawiska przyrodnicze, jak informujące o mało znanych zagadnieniach gospodarki leśnej. Ciekawostką
są podziemne sztolnie - wyrobiska kopalni kamienia na koła młyńskie,
o ich historii można również dowiedzieć się maszerując ścieżką. Jej długość wynosi ok. 2,5 km. Na trasie ustawiono ławki i dwie wiaty zachęcające do odpoczynku. Jesienią to miejsce obfituje w rydze i podgrzybki.
Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „Debry” znajduje się w dolinie Wieprza i umożliwia zapoznanie się z ciekawym ukształtowaniem
terenu występującym na Roztoczu Środkowym. Są tu głębokie, stromościenne wąwozy lessowe pokryte buczyną karpacką wraz z ciekawą
roślinnością runa, min. żywcem gruczołowatym. W przekroju poprzecznym wąwozy mają kształt litery „V” i potocznie nazywane są tutaj
„debrami”. Latem warto wybrać się tu na wycieczkę i skorzystać z przyjemnego chłodu jaki daje las liściasty . Trasa ma ok 5,5 km, a na spacer
warto wziąć dobre obuwie terenowe.

Rzeka Szum

Głuszec

Lasy Puszczy Solskiej
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Krasnobrodzkie Stowarzyszenie Turystyczne
22-440 Krasnobród, ul. 3 Maja 26
tel. 604 527 661, 502 094 713, 601 690 757
www.krasnobrod-roztocze.pl
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Leśny Raj
ul. Sikorskiego 40
84 660 70 71, 601 190 155
www.lesnyraj-roztocze.pl

Pszczeliniec
ul. Wczasowa 23
84 660 70 58, 606 896 136
www.pszczeliniec.pl

Natura
ul. Zamojska 23
84 660 77 42, 608 674 134
natura@natura.zam.pl
www.natura.zam.pl

U Buzunów
ul. Lelewela 60
84 660 70 49, 604 486 332
www.ubuzunow.zam.pl

U Wiesławy
ul. Partyzantów 20
84 660 71 77, 604 527 661
e-nocleg.pl/
nocleg,agroturystyka,krasnobrod.html

Gościniec przy Wąwozach
ul. Kościuszki 57
84 660 78 31, 502 094 713
www.noclegi-krasnobrod.com

Ośrodek Hippiczno-Rekreacyjny Bretania
Nowa Wieś 72
84 660 79 32, 601 690 757
malgorzata_dobrut@o2.pl
www.osrodekbretania.pl

Jadwiga Gromek
ul. Sosnowa 47
84 660 76 05, 609 027 291
www.noclegi.e-nocleg.pl/gromek

Pokoje u Katarzyny
ul. Partyzantów 21 a
84 660 71 62, 695 030 729
www.pokojeukatarzyny.pl

Gościniec Zapiasek
ul. Targowa 3a
84 660 75 84, 505 003 086
noclegi.e-nocleg.pl/mariakawka.html

Barbara Kowalczuk
ul. Targowa 14
84 660 70 29
www.roztocze.net.pl/kowalczuk

Cecylia Margol ul. Partyzantów 24
tel. 84 660 73 51, 783 031 252
e-nocleg.pl/
nocleg,krasnobrod,celina.html

Władysław Pawelec
ul. Cicha 21
84 660 72 54, 603 764 978
www.roztocze.net.pl/pawelec

U Maćka
ul. Wczasowa 13
84 627 35 40, 504 094 658
e-nocleg.pl/nocleg,mmam,kawka.html

Halina i Krzysztof Olszewscy
ul. Sosnowa 51
tel. 84 660 78 91, 517 603 692
www.wczasypodsosnami.republika.pl

Kazimierz i Bożena Kurantowicz
ul. Nadrzeczna 9
tel. 84 660 75 56, 663 622 076
www.nocowanie.pl/noclegi/
krasnobrod/kwatery_i_pokoje/80268/

Sanktuarium NMP

K

rasnobród to malowniczo położona miejscowość w dolinie rzeki
Wieprz, przepełniona bogactwem przyrody, nasycona pięknym
i zróżnicowanym krajobrazem. W okolicy występują głębokie wąwozy,
porośnięte lasem wzgórza, a także rzadkie gatunki ptaków kryjące się
w dolinie rzek i strumyków.
Na wypoczynek i relaks w letnie gorące dni zaprasza zalew kąpieliskowy. Lustro wody, otoczone promenadą, przekracza 21 ha. Do
dyspozycji wypoczywających są: baza gastronomiczna, wypożyczalnia
sprzętu wodnego, park linowy oraz wyspa pełna wodnych atrakcji. Na
miejscu funkcjonuje wypożyczalnia rowerów i kijków do nordic walking.

Miasto i Gmina Krasnobród przygotowały dla aktywnych turystów
wiele różnorodnych propozycji spędzania wolnego czasu. Można więc
skorzystać z licznych ścieżek spacerowych, szlaków pieszych i rowerowych, by dotrzeć do mało znanych zakątków okolic, np. do uroczyska
Belfont czy sztolni w Senderkach. Turyści poszukujący artystycznych
doznań mogą odwiedzić „Galerię Szur” oraz galerię sztuki ludowej
w Majdanie Wielkim. Z myślą o melomanach organizowane są Letnie
Międzynarodowe Koncerty Organowe, Przegląd Orkiestr Dętych
lub letnie koncerty na placu Siekluckiego. Miłośnicy geologii powinni
udać się do nieczynnych kamieniołomów, by zobaczyć stanowisko dokumentacyjne z basztą widokową. Krasnobród nie zapomniał również
o najmłodszych turystach: dla nich przygotowana została ścieżka edukacyjna z naturalnej wielkości dinozaurami.
W 2002 r. Krasnobród otrzymał status uzdrowiska, choć początki
działalności uzdrowiskowej w Krasnobrodzie datuje się jeszcze na koniec XIX w. W dawnym Pałacu Leszczyńskich funkcjonuje Sanatorium
Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka. Leczenie obejmuje m.in.:
schorzenia układu ruchu, schorzenia układu nerwowo-mięśniowego
oraz schorzenia układu oddechowego.
Krasnobród to nie tylko miejscowość turystyczno-wypoczynkowa,
ale i miejsce kultu religijnego. Za sprawą cudownego obrazu Matki Bo-

Kapliczka św. Rocha
żej Krasnobrodzkiej, miasteczko zwane jest „roztoczańską Częstochową”.
Jak głoszą podania, Matka Boża Krasnobrodzka cudownie uzdrowiła
królową Marysieńkę, żonę Króla Jana III Sobieskiego, która w XVII w.
– w podziękowaniu za odzyskane zdrowie – ufundowała zachwycający
architekturą barokowy kościół. Obecnie jest to główne Sanktuarium
Maryjne w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Na terenie byłego
klasztoru Ojców Dominikanów znajduje się Muzeum Maryjne. W podwórzu parafialnym na turystów czeka Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej
z wystawą etnograficzną, paleontologiczną, garncarską oraz ekspozycją
dotyczącą lokalnej flory i fauny. W modrzewiowym spichlerzu zorganizowano Muzeum Wieńców Dożynkowych, a tuż obok, ku uciesze
najmłodszych, ptaszarnię. Będąc w Krasnobrodzie warto odwiedzić Kaplicę na Wodzie: podania ludowe głoszą, że woda wypływająca spod
Kaplicy ma właściwości uzdrawiające, przywracające młodość i zapewniające miłość. Warto odwiedzić również Kaplicę św. Rocha znajdującą
się w malowniczym rezerwacie chroniącym pomnikowe buki, jodły i naturalny bór sosnowy przepełniony aromatem żywicy.
Krasnobród ma 2300 miejsc noclegowych; są tu ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, liczne pokoje gościnne, domki campingowe czy pola namiotowe. Krasnobród stanowi
idealną bazę wypadową do zwiedzania Roztocza i Zamościa. Z uwagi
na bliskość granicy państwa, organizowane są również wycieczki na
Ukrainę do Lwowa.
www.krasnobrod.pl
www.it.krasnobrod.p
www.malowniczeuzdrowiska.pl
Film promocyjny
gminy Krasnobród

Krasnobród
turystyczna perła Roztocza

Zalew z widokiem na kamieniołomy
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U LUCYNY NAD ZALEWEM
POKOJE Z ŁAZIENKAMI
INTERNET WI-FI
PARKING
STOŁÓWKA

UL. PARTYZANTÓW 38
22-440 KRASNOBRÓD
TEL. 84 660 77 76, 606 889 257
2906@op.pl
www.roztocze.net.pl/nadzalewem

Pokoje 1-, 2-, 3-osobowe
Domki:
• VIP 8 os.
• Biznes od 5 do 6 os.
• Romantic od 5 do 6 os.
• Roztoczański od 4 do 7 os.
• Roztoczański od 6 do 12 os.
• Pobyt zwierząt (tylko w domkach)
• Parking bezpłatny

www.hubal.pl
tel. 509 703 843
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Oferujemy pobyt w formie pakietu
(nocleg + wyżywienie inclusive):
letni, zimowy, sylwestrowy.

Ośrodek wypoczynkowy na malowniczym wzgórzu Pszczeliniec w bezpośrednim
sąsiedztwie Roztoczańskiego Parku Narodowego, wśród pięknych lasów
bukowo jodłowych, 600 m od zbiornika wodnego, 25 km od Zamościa.
Zapewniamy wysoką jakość usług, ekskluzywne wnętrza i smaczną kuchnię domową.
Mamy to, czego potrzebujesz: przytulne pokoje i domki, wspaniałe widoki,
świeże powietrze i niezapomniany wypoczynek.

Uzdrowisko

w Sercu Roztocza
Sanatorium Rehabilitacyjne
im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie

Sanatorium prowadzi leczenie
• schorzeń narządu ruchu
• schorzeń neurologicznych
• schorzeń układu oddechowego
• otyłość

Dysponujemy
• 152 miejscami noclegowymi w 3 budynkach
• nowoczesną bazą zabiegową i SPA
• krytą ujeżdżalnią
• placem zabaw dla dzieci

Oferta
dla dzieci i dorosłych ze skierowaniami:
• Narodowego Funduszu Zdrowia
• PCPR (orzeczenie o niepełnosprawnośći)
• osób prywatnych
Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie
22-440 Krasnobród, ul. Sanatoryjna 1, tel.: 84 660 71 02, fax: 84 660 73 39
www.sanatorium-krasnobrod.pl e-mail: poczta@sanatorium-krasnobrod.pl
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Roztoczańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne w Suścu

www.susiec.com.pl
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WOJTYŁÓWKA, A. Koper
STOKROTKA, A. i K Łagowscy
SŁONECZNY GAJ, L. Hałasa
SAMI SWOI
POD SOSNAMI, H. Pardus
PENSJONAT SOSNOWE ZACISZE ***
O. W. ROZTOCZANKA, D. Naklicki
LEŚNY ZAKATEK, G. Hałasa
LEŚNY ZAJAZD, G. Pogudz
LEŚNA KWATERA, H. i W. Rebizant
KRZYSZÓWKA, M. i J. Krzyszycha
JUTRZENKA, Z. Malinowska
JAGÓDKA, B. i S. Onuszczuk
HUBERTUS, T. Pakosik
DOMOWE ZACISZE, J. Litkowiec
DOMKI NAD WODA, D. i M. Szarowolec
DOM WCZASOWY LECH, A. Dziedzic
AGA POKOJE GOSCINNE, A. Hałasa
U KRYSTYNY, K. i J. Kowalik
TAWERNA NAD SOPOTEM, P. Kuczyński
POD BRZOZAMI, A. Kuczyńska
POD LASEM, S. i C. Burda
NAD ZALEWEM, A. i M. Szczogryn
JASKÓŁKA, J. Kudełka
GOSCINIEC, Cz. Kosior
D. W. JODEŁKA i ŚWIERK, B Kozyra
WYPOCZYNEK U PIOTRA, P. Zawislak
U JACKA, J. Bugno
Siedlisko DUMKA
KOŁO MŁYNA, T. Grześnikowska
RODZINNY PARK REKREACJI, D. Hałasa
DOMEK NAD TANWIA, U. Łaba
NAD STRUMYKIEM, G. Pieknioczka
DOMEK NAD POTOKIEM, S. Borkowski
KĘDRAWKA, E. i M. Lipiec
POD AKACJAMI, S. i S. Pogudz

Susiec, ul. Tomaszowska 32B
Susiec, ul. Tomaszowska 21A
Susiec, ul. Słoneczna 4
Susiec, ul. Długa 10
Susiec, ul. Tomaszowska 17
Susiec, ul. Turystyczna 27
Susiec, ul. Tomaszowska 23
Susiec, ul. Tomaszowska 25
Susiec, ul. Piwna 8
Susiec, ul. Leśna 2
Susiec, ul. Tomaszowska 50
Susiec, ul. Kolejowa 1
Susiec, ul. Tomaszowska 19
Susiec, ul. Tomaszowska15, Paary
Susiec, ul. Słoneczna 10
Susiec, ul. Tom. 86, Rybnica 27
Susiec, ul. Partyzantów 16
Susiec, ul. Tomaszowska 138
Majdan Sopocki Drugi 52
Majdan Sopocki Drugi 62B
Majdan Sopocki Drugi 40A
Majdan Sopocki Drugi 140
Majdan Sopocki Drugi 54
Majdan Sopocki Drugi 134
Majdan Sopocki Drugi 62A
Majdan Sopocki Pierwszy, Susiec
Nowiny 27a
Nowiny 49
Wólka Łosiniecka 2,
Wólka Łosiniecka 94A
Huta Szumy 37
Huta Szumy 43A
Rybnica 9A
Rybnica 73
Ciotusza Nowa 112
Oseredek 144

www.susiec.com.pl/koper-andrzej
www.stokrotka.spanie.pl
www.slonecznygaj.pl
www.susiec.com.pl/sami-swoi
www.pod-sosnami.com.pl
www.sosnowe-zacisze.pl
www.roztoczanka.com.pl
www.susieclesnyzakatek.pl
www.lesnyzajazd.com.pl
www.roztocze.net.pl/rebizant
www.krzyszycha.spanie.pl
www.susiec.com.pl/malinowska-zofia
www.susiec.com.pl/onuszczuk-beata
www.susiec.com.pl/hubertus
www.roztocze.net.pl/litkowiec
www.roztocze.net.pl/szarowolec
www.domwczasowy-lech.pl
www.aga-roztocze.pl
www.susiec.com.pl/kowalik-krystyna
www.susiec.com.pl/tawerna-nad-sopotem
www.susiec.com.pl/kuczynski-zdzislaw
www.roztocze.net.pl/burda
www.roztocze.net.pl/szczogryn
www.roztocze.net.pl/kudelka
www.susiec.com.pl/kosior-czeslawa
www.agroturystyka.susiec.com.pl
www.agroturystykawnowinach.pl
www.quadyroztocze.pl
www.siedliskodumka.com.pl
www.susiec.com.pl/grzesnikowska-teresa
www.magicznewzgorza.pl
www.susiec.com.pl/laba-jan
www.nad-strumykiem.pl
www.nadpotokiem37.pl
www.domeknadsopotem.pl
www.pod-akacjami.com

601 577 900
606 456 125, 84 665 49 57
693 433 689, 603 354 939
84 665 49 92, 691 371 870
728 583 390, 84 665 49 78
84 665 40 20, 607 711 630
84 665 48 07, 605 924 859
668 925 322, 84 665 48 90
519 308 472, 84 665 48 17
84 665 49 66, 691 846 346
782 555 662, 84 665 48 63
693 981 347
723 833 415, 84 665 48 92
605 264 987,
84 665 49 87, 669 799 008
84 665 48 31, 609 529 026
84 665 48 87, 601 758 939
601 228 775, 84 665 49 23
669 688 104, 84 665 43 45
697 937 854, 781 519 933
782 182 202, 84 665 43 46
603 943 365, 84 666 30 49
504 023 295, 84 666 31 22
794 139 585, 84 666 30 73
504 191 705
84 665 45 55, 609 773 423
693 795 109, 695 973 792
600 322 124, 84 666 32 01
504 660 454
513 961 329, 84 665 44 16
605 335 133, 667 519 291
695 936 913, 603 787 186
663 185 541, 84 665 44 20
607 317 752, 84 665 45 04
798 690 002, 500 456 506
84 665 4491, 601 339 302

Zalew w Majdanie Sopockim

P

ołożona w centrum Roztocza i otoczona Puszą Solską Gmina Susiec
jest jednym z najbardziej nasłonecznionych i najczęściej odwiedzanych miejsc na wschodzie Polski. W niedalekiej odległości
znajdują się takie miasta jak Zamość, Zwierzyniec okolony Roztoczańskim Parkiem Narodowym oraz leżący nieopodal posiadający krakowski klimat - Lwów. Zainteresowanych zwiedzaniem bliższych terenów
zachęcamy do odwiedzenia „Rezerwatu Nad Tanwią” (Szumy) i „Rezerwatu Czartowe Pole” ze słynnymi wodospadami. Do bardzo ciekawych miejsc należą też urokliwie położone kamieniołomy w Nowinach i na „Wapielni” - najwyższym wzniesieniu Roztocza Środkowego.

Wodospad na rz. Jeleń
„Muzeum Pożarnictwa w Oseredku”. Dodatkowe atrakcje zapewniają
ośrodki wypoczynkowe: 2 baseny kąpielowe, sauny i park linowy.
Gmina Susiec posiada bardzo dobrą bazę noclegową. W sezonie
letnim oferuje ok. 1350 miejsc w gospodarstwach agroturystycznych
i ośrodkach wypoczynkowych zrzeszonych w „Roztoczańskim Stowa-

Tereny gminy Susiec kuszą swoich gości różnorodnymi możliwościami aktywnego wypoczynku. Do spacerów zachęca 6 pieszych szlaków
turystycznych i 3 ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne.
Na rowerzystów czeka 5 szlaków rowerowych wiodących bezpiecznymi, leśnymi szosami, a także 2 ścieżki na trasie Tomaszów - Susiec - Huta
Szumy. W punkcie informacji turystycznej (tel. 531 475 652) wyłożone są
mapy i przewodniki z dokładnie opisanymi trasami. Pomocą służą też usytuowane w 23 węzłach turystycznych tablice informacyjne. W letnie dni
zachęcamy do skorzystania ze spływów kajakowych organizowanych
na rzece Tanew lub jazdy konnej, w okolicy funkcjonują 3 stadniny.
Amatorów kąpieli zapraszamy do Majdanu Sopockiego, gdzie
w ostatnim czasie powiększono plażę, wybudowano molo, ścieżkę spacerową i parkingi. Gmina może też pochwalić się kamienną wieżą widokową k. Suśca i jednym z unikalnych obiektów w Polsce, oddanym w 2014 r.

Susiec

Muzeum Pożarnictwa w Oseredku
rzyszeniu Agroturystycznym”. Szczegółowe wiadomości turystyczne jak wykaz obiektów noclegowych, mapy, interaktywne przewodniki,
wirtualny spacer i wiele innych można znaleźć na stronie stowarzyszenia
www.susiec.com.pl lub stronie gminy www.susiec.pl.
Zapraszamy do Gminy Susiec na Roztoczu po przygodę w naturze.

kraina lasów, rzek i słońca

Wieża widokowa pomiędzy Suścem a Grabowicą
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Czas na

Cieszanów

W

gminie Cieszanów piękno przyrody i dziedzictwo kulturowe
w postaci cennych zabytków doskonale harmonizuje z nowoczesnością. To tu położony jest jeden z najciekawszych w tej części Polski
rezerwatów przyrody „Jedlina” chroniący starodrzew jodłowy.

Na amatorów wędkowania czekają stawy rybne w Chotylubiu, Nowym Lublińcu, Nowym Siole i zalew w Starym Lublińcu. To idealne miejsca do relaksu i wypoczynku.
Z myślą o plażowiczach powstało kąpielisko „Wędrowiec” w Cieszanowie. Lustro wody ma 4 ha, jest plaża, tereny zielone i parking. Do
dyspozycji wypoczywających są wypożyczalnie kajaków, rowerków
wodnych i rowerów turystycznych. Zadbano również o bazę noclegową, na gości czeka 11 nowoczesnych domków letniskowych z zapleczem kuchennym i sanitarnym.

Lodowisko całoroczne
W Gminie Cieszanów zlokalizowanych jest wiele zabytków architektury sakralnej. Zdecydowanie najważniejszym z nich jest unikatowa,
jedna z najstarszych w Europie drewniana cerkiew w Gorajcu z 1586 r.
Na szlaku cerkwi drewnianych znajdują się świątynie w Chotylubiu, Kowalówce i Dachnowie. Cerkwie murowane można zobaczyć w miejscowościach Cieszanów, Nowe Sioło, Niemstów oraz w Nowym i Starym Lublińcu. Miłośnicy fotografii nie mogą zapomnieć o wzniesionym w 1800 r.
kościele parafialnym pw. św. Wojciecha oraz pomniku ku czci króla
Jana III Sobieskiego z 1883 r. Obiekty znajdują się w Cieszanowie.
Każdy, kto odwiedza naszą Gminę powinien obejrzeć dawne sowieckie betonowe schrony bojowe historycznej „Linii Mołotowa”
z 1940 r., umiejscowione w okolicach Nowego Sioła, Dachnowa, Chotylubia i Rudki. Wiedzie po nich ścieżka rowerowa „Szlakiem fortyfikacji
Linii Mołotowa”.

Na ścieżce rowerowej
Na terenie kąpieliska „Wędrowiec” funkcjonuje Wioska Kozacka.
Członkowie Cieszanowskiego Bractwa Srebrnego Miecza, kultywującego tradycje oręża polskiego z XVII w., organizują tu zawody łucznicze,
pokazy walk i tańca dawnego. Warto dodać, że przez obszar gminy
Cieszanów prowadzi fragment Szlaku Jana III Sobieskiego, dlatego
w Cieszanowie tak popularne są inscenizacje historyczne związane
z epoką tego wybitnego władcy.
Miłośnicy aktywnego wypoczynku również nie będą się nudzić.
W Cieszanowie powstały nowoczesne obiekty sportowe: boiska do piłki
nożnej, piłki ręcznej i siatkówki, korty tenisowe, skatepark, kompleks boisk sportowych „Orlik” i pełnowymiarowy stadion sportowy ze sztuczną
nawierzchnią w Dachnowie. Jest też całoroczne sztuczne lodowisko
z wypożyczalnią sprzętu oraz 70 km. ścieżek rowerowych. Mocną dawkę
adrenaliny i niezapomnianą zabawę zapewniają organizatorzy zawodów paintballowych.

Wioska festiwalowa

Fot. Michał Szwerc
Gmina Cieszanów słynie z licznych imprez kulturalnych. Największą
z nich jest międzynarodowy „Cieszanów Rock Festiwal”. W Chutorze
Gorajec w lipcu odbywa się Festiwal Kultury Pogranicza „Folkowisko”.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Gminy Cieszanów. Leśne
wędrówki, odkrywanie tajemnic przeszłości i dobra zabawa na licznych
imprezach kulturalnych - to wszystko czeka na gości.
www.cieszanow.eu
www.cieszanowrockfestiwal.pl

Film z Cieszanów Rock Festiwal 2014

Wioska festiwalowa
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Zalew rekreacyjny w Józefowie

Józefów
T

Józefowska majówka rowerowa

turystyczna perła
regionu lubelskiego

en zaszczytny tytuł przyznany został gminie Józefów w 2014 r., w plebiscycie zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego przy współpracy z Kurierem Lubelskim, Radiem Lublin i TVP
O/Lublin. To, że gmina Józefów na ten tytuł w pełni zasłużyła niech
świadczą fakty. Zacznijmy od walorów przyrodniczych i krajobrazowych
gminy. Roztoczański Park Narodowy oraz parki krajobrazowe: Puszczy
Solskiej i Krasnobrodzki, zajmują znaczną część powierzchni gminy,
a na jej terenie znajdują się 2 rezerwaty przyrody i 3 pomniki przyrody
nieożywionej. Również znakomita infrastruktura turystyczna, w tym: 7
ścieżek poznawczych, 9 szlaków turystycznych, 4 trasy rowerowe, 3 trasy
nordic walking, 3 centra rekreacji, 2 zalewy rekreacyjne i zalew wędkarski, sprawia, że każdy ma olbrzymi wybór możliwości spędzania wolnego czasu. Może to być np.:
• jazda na rowerze - Józefów to rowerowa stolica Roztocza, w samym Józefowie znajduje się 7 km dróg rowerowych, a przez gminę przebiega 90 km profesjonalnie wyznaczonych tras i szlaków
rowerowych naniesionych na mapy i urządzenia mobilne, wypożyczalnia rowerów oferuje 40 nowych city bików,
• spacer trasami pieszymi i nordic walking wytyczonymi w sposób umożliwiający dotarcie do najciekawszych miejsc miasta
i gminy Józefów, m.in.: baszty widokowej i kamieniołomów, pawilonu geoturystycznego, synagogi, kirkutu, źródeł i malowniczej
doliny rzeki Nepryszki,
• tenis ziemny, piłka nożna, siatkówka i koszykówka na „Orliku”
oraz możliwość poćwiczenia na siłowni zewnętrznej przy „Orliku”
oraz siłowni w Miejskim Ośrodku Kultury,
• kąpielisko z zapleczem gastronomicznym, siatkówkę plażową,
pływanie kajakiem, rowerem wodnym lub kulą sferyczną po zalewie rekreacyjnym,

Park linowy
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• sporty ekstremalne z wykorzystaniem ścianki
wspinaczkowej, parku linowego, zorbingu, toru
pumptruck,
• wędkowanie nad zalewem wędkarskim,
• narciarstwo biegowe i zjazdowe,
• dla najmłodszych: zjeżdżalnia rodzinna przy zalewie rekreacyjnym, piaszczysta plaża, kąpiel pod
nadzorem ratownika i dwa place zabaw.
Na terenie gminy znajdują się miejsca, będące „turystycznymi perełkami Roztocza”, są to: Górecko Kościelne z kapliczką
na wodzie i modrzewiowym kościołem z 1767 r., obok którego biegnie
aleja pomnikowych dębów, Florianka znana m.in. z hodowli konika
polskiego i ścieżki dendrologicznej z 66 gatunkami drzew i krzewów
oraz rezerwaty „Czartowe Pole” i „Szum” chroniące malowniczo
ukształtowane doliny rzek Sopot i Szum z występującymi tu wodospadami i bogactwem szaty roślinnej.
Wyjątkowej atmosfery tych miejsc będzie można doświadczyć podczas największych imprez turystycznych i kulturalnych organizowanych
w Józefowie, są to: 1-2 maja, 4-7 czerwca i 2-3 października - rajdy rowerowe, lipiec – plener malarsko-rzeźbiarski i Festiwal „Śladami Singera”, sierpień – Festiwal Kultury Ekologicznej, wrzesień – rajd pieszy im.
J. Jóźwiaka. Na turystów czeka 600 miejsc noclegowych;
IT – tel. 84 687 96 69.
Bezpłatna aplikacja mobilna pn. Józefów i Roztocze Środkowe przygotowana w App Store i Google Play zawiera pełną informację o atrakcjach turystycznych gminy Józefów.
Gmina Józefów – www.ejozefow.pl
Józefowska Kawaleria Rowerowa – www.jkr.org.pl

Plener malarsko-rzeźbiarski

T

rasa rowerowa Parkiem Krajobrazowym Puszczy Solskiej jest przykładem jednej z sześciu tras rowerowych przygotowanych przez gminę
Józefów. Pozostałe trasy znaleźć można na stronie www.ejozefow.pl w zakładce „Trasy rowerowe”.
Trasa łatwa, ma 30 km. Przez 26 km wiedzie
drogą asfaltową, a 4 km nawierzchnią szutrową
i typu kliniec - w tym 100 m odcinka piaszczystego. 22 km wycieczki, od Józefowa do rezerwatu „Czartowe pole”, pokrywa się z trasą rowerową Ziemi Józefowskiej na Roztoczu (znaki
zielone). Od rezerwatu jedziemy 2 km przez
Hamernię i na skrzyżowaniu skręcamy w lewo,
kierując się „Centralnym szlakiem rowerowym
Roztocza” do Józefowa.
Interesujące miejsca na trasie (odległości
mierzone od rynku w Józefowie):
7,7 km – Fryszarka, już nie istniejąca osada,
w której „fryszowano”, czyli wytapiano surówkę
żelaza z rud darniowych
9 km – pomnik upamiętniający placówkę partyzancką oddziału Miszki Tatara
11,7 km – pomnik poświęcony partyzantom
poległym w bitwie pod Maziarzami
20,5 km – Błudek, miejsce kaźni żołnierzy Armii Krajowej dokonanej przez NKWD
22 km – rezerwat „Czartowe Pole”, wartko
płynąca rzeka Sopot z licznymi wodospadami
oraz ruiny XVIII wiecznej papierni stanowią
o atrakcyjności tego miejsca

Opracowanie graficzne mapy: Paweł Wład, Rafał Pikul, przy współpracy z Robertem Rabiegą

22,3 km – stodoła zaadaptowana przez Nadleśnictwo Józefów dla potrzeb dydaktycznych,
udostępniana tylko dla grup, tel. 84 687 80 05.
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Domowe obiady
Specjalność baru - pierogi:
ruskie, ze szpinakiem, kaszą, owocami

Catering
mile widziane grupy zorganizowane

23-460 Józefów
ul. Kościuszki 54A
tel. bar 536 831 952
Prezes 602 513 118
e-mail: fanjozefow@wp.pl

Zapraszamy 7 dni w tygodniu od 8:00 – 15:00

DOMEK WOLNOSTOJĄCY

MALOWNICZY

Ewa i Sebastian Marzec
Majdan Nepryski 201
tel. 602245188, 694262661
e-mail: sebmarzec@interia.pl
ilość miejsc 5
obiekt sezonowy 01.05-30.09

KWATERA AGROTURYSTYCZNA

OGRÓD

Teresa Naklicka
Tartak Długi Kąt 9
tel. 785 560 353
661 825 003
Malowniczy Ogród Agroturystyka Naklicka

Stowarzyszenie
na Rzecz Pomocy Rodzinie

„Podaj Dłoń”
w Józefowie

tel. 84 687 85 31

www.podajdlon.pl

Pracownia
,
Rzezbiarska
Jan i Paweł Pastuszek
ul. Kościuszki 53A
23-460 Józefów
tel. 505 012 007
603 038 070
pastuszek.pawel@gmail.com
www.pastuszek.com
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5 miejsc noclegowych

(2 pokoje, dwuosobowy, trzyosobowy)

toaleta, kuchnia, grill
miejsce parkingowe

Puszcza Solska

Nadleśnictwo Józefów
ul. Leśna 46, 23-460 Józefów
tel. 84 687 80 05, 84 687 82 79
e-mail: jozefow@lublin.lasy.gov.pl
www.lasy.com.pl/web/jozefow

N

adleśnictwo Józefów w większości obejmuje swoim zasięgiem
kompleks leśny Puszczy Solskiej, który objety został granicami Parku
Krajobrazowego Puszczy Solskiej. Znajdują się tu 3 rezerwaty i 14 pomników przyrody. Przez lasy nadleśnictwa przebiega wiele szlaków turystycznych pieszych i rowerowych.
Rezerwat Nad Tanwią
Rezerwat został utworzony w celu zachowania w stanie naturalnym
malowniczego krajobrazu dolin rzek Tanwi i Jelenia. Największą osobliwością rezerwatu są 24 progi, tworzące niewielkie choć widowiskowe
wodospady, znane jako szumy. Przez rezerwat przeprowadzono ścieżkę
przyrodniczo-dydaktyczną Nad Tanwią. Do rezerwatu dojdziemy żółtymi oznaczeniami Szlaku Południowego lub niebieskimi Szlaku Szumów.

Rezerwat Czartowe Pole
Tanwi, walory przyrodnicze i rekreacyjne oraz różnorodność flory i fauny.
Najciekawsze miejsca na ścieżce oznaczono tablicami informacyjnymi.
Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna zlokalizowana przy Nadleśnictwie Józefów w Józefowie, z pomnikami przyrody (wiekowymi lipami) oraz różnymi gatunkami drzew i krzewów. Ciekawym elementem
ścieżki jest zabytkowy lamus (spichlerz) oraz pręgież z czasów Ordynacji
Zamojskiej.
W lasach nadleśnictwa żyje jeszcze (i ma się dość dobrze) relikt
dawnych rozległych lasów puszczańskich - głuszec. Jest to gatunek
dużego ptaka z rzędu kuraków, obecnie jeden z najbardziej zagrożonych w Polsce. Jest to gatunek bardzo rzadki i ustępujący, wpisany do

Rezerwat Czartowe Pole
Rezerwat utworzony został dla ochrony malowniczego przełomu
przez strefę krawędziową Roztocza doliny Sopotu, z licznymi kaskadami
oraz z ruinami papierni z połowy XVIII wieku. Nazwa rezerwatu powstała
od legendy głoszącej, że kiedyś „jeno czarci tam hasali”. Dojechać można do niego drogami z Suśca i Józefowa. Do rezerwatu można również
dotrzeć pieszo idąc czerwonym Szlakiem Krawędziowym. W celu umożliwienia turystom poznania walorów przyrodniczych, krajobrazowych
i kulturowych w jego części urządzono ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną. Ma ona długość 1,4 km.
Rezerwat Nowiny
To rezerwat torfowiskowy. Utworzony w celu zachowania bogatej
roślinności wodnej i torfowiskowej śródleśnych bagienek oraz ochrony
występujących tam chronionych roślin torfowiskowych.
Kwatera myśliwska Hamernia
Nadleśnictwo Józefów dysponuje Kwaterą Myśliwską w Leśniczówce
Hamernia. Znajduje się ona nad brzegiem rzeki Sopot, który nieopodal,
w rezerwacie “Czartowe Pole” tworzy malowniczy przełom. Nazwę swą
wzięła od miejscowości, na skraju której się znajduje. Leśniczówka oferuje
5 miejsc noclegowych (2 pokoje dwuosobowe, 1 pokój jednoosobowy).
Nad Tanwią, ale w miejscowości Króle, w zachodniej części nadleśnictwa jest poprowadzona kolejna ścieżka przyrodniczo-rekreacyjna
„Młodzie”. Ścieżka przybliża elementy krajobrazowe doliny i pradoliny

Głuszec. Fot. Grzegorz Leśniewski
,,Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt” z oznaczeniem CR-gatunek skrajnie
zagrożony, od 1995 r. objęty ścisłą ochroną prawną. Zasiedla na Lubelszczyźnie drzewostany sosnowe, zazwyczaj mało uczęszczane przez ludzi
trudno dostępne mszary porosłe karłowatą sosną, jak również drzewostany sosnowe na siedliskach suchszych, poprzecinane mozaiką borów bagiennych. W latach 2013-2016 Nadleśnictwo Józefów realizuje kolejny, już piąty, projekt ochrony głuszca, obecnie ze środków Funduszu
Leśnego Lasów Państwowych w ramach Programu hodowli i ochrony
wybranych gatunków zwierząt w jednostkach lasów państwowych pod
nazwą ,,Aktywna ochrona głuszca na terenie Nadleśnictwa Józefów”.
Kwatera myśliwska Hamernia
Hamernia 103, 23-460 Józefów
tel. 84 687 80 05
nadlesnictwo.jozefow@lublin.lasy.gov.pl
www.czaswlas.pl/obiekty/hamernia-1145
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Szczebrzeszyn, ul. Słodka 1
tel. 515 167 912, 515 292 268

R

estauracja Klemens jest wyjątkowym zabytkiem kultury
przemysłowej miejskiej drewnianej. Specjalnością lokalu jest
kuchnia domowa oparta na świeżych, regionalnych produktach,
ziołach i przyprawach. Komfortowo wyposażone pokoje noclegowe już od 50 zł od osoby. Zapraszamy do zwiedzania Muzeum Skarbów Ziemi i Morza (ponad 1000 eksponatów z całego świata), Muzeum Dawnych Rzemiosł - ostatni wiatrak Roztocza, w pełni wyposażona kuźnia kowalska. Na miejscu tłoczymy
na zimno oleje - rzepakowy, konopny i rydzowy.

Dni chrząszczowego grodu
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Pomnik Chrząszcza na rynku

w Szczebrzeszynie
chrząszcz brzmi w trzcinie

H

istoryczny i malowniczy Szczebrzeszyn położony nad Wieprzem
jest jednym z najstarszych miast Roztocza. To o nim napisał Jan Brzechwa: „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie…”, stąd w mieście
powstały aż dwa pomniki chrząszcza: drewniany przy źródle na Błoniu
i mosiężny w centrum miasta, na rynku przed ratuszem.
Szczebrzeszyn leżący przy trasie łączącej Zamość ze Zwierzyńcem,
to miasto wielokulturowe, o czym świadczą zachowane zabytki - barokowe kościoły p.w. Św. Mikołaja i Św. Katarzyny Aleksandryjskiej;
najstarsza w Polsce murowana cerkiew, bogato zdobiona polichromią; dawna synagoga – obecnie Miejski Dom Kultury oraz rozległy,
najstarszy na Lubelszczyźnie kirkut.

bary Czapigi (vis-a-vis młyna na Wieprzu) oraz Stanisława Karpowicza
(ul. Zamkowa 13).
Okolice Szczebrzeszyna to z jednej strony szeroka pradolina Wieprza, a z drugiej - malownicze, głębokie wąwozy lessowe. Trudna do
przebycia plątanina wąwozów została nazwana Piekiełkiem. To prawdziwy labirynt, przez który prowadzą szlaki i ścieżki piesze oraz rowerowe.
Lato w Szczebrzeszynie to liczne imprezy i festiwale. Najważniejsze
z nich to m. in. Dni Chrząszczowego Grodu, Festiwal Wymowy Polskiej
im. Jana Brzechwy, Festiwal piosenki „Rozśpiewany chrząszcz”, Festiwal
Śladami Singera, Festiwal folklorystyczny „Eurofolk”, Dni Tradycji - dawniej Dni Trzech Kultur. Serdecznie zapraszamy do Szczebrzeszyna!

Będąc w Szczebrzeszynie warto odwiedzić galerie malarzy: Piotra
Kołodziejczyka (obok synagogi) oraz Mariusza Drohomireckiego i Bar-

fot. J. Kapecki

Wnętrze cerkwi
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Nadleśnictwo Tomaszów
ul. Mickiewicza 1, Pasieki
22-600 Tomaszów Lubelski
tel. 84 664 24 50, 84 664 24 58/59
tomaszow@lublin.lasy.gov.pl
www.lublin.lasy.gov.pl/tomaszow

B

lisko połowę powierzchni Nadleśnictwa Tomaszów stanowią lasy
ochronne, chroniące głównie gleby i wody. Niewielka część jego
obszaru wchodzi w skład 2 parków krajobrazowych: Krasnobrodzkiego i Południoworoztoczańskiego. Na terenie Nadleśnictwa utworzono
9 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 302,5 ha. Rezerwat przyrody „Piekiełko” jest rezerwatem geologicznym, „Łabunie” i „Machnowska Góra” zaliczane są do rezerwatów roślinności stepowej, rezerwaty
„Las Lipowy”, „Skrzypny Ostrów”, „Przecinka”, „Zarośle”, „Księżostany”
i „Jalinka” to rezerwaty leśne, chroniące głównie stare drzewostany z udziałem lipy, modrzewia, buka, jodły i dębu. Indywidualne formy ochrony
obejmują jeden użytek ekologiczny - „Stawy w Tarnawatce” oraz cztery
pomniki przyrody.
Rezerwat Jalinka
Utworzony został w 2000 r. na niewielkim obszarze 3,8 ha w Południoworoztoczańskim Parku Krajobrazowym w gminie Lubycza Królewska. Rezerwat chroni naturalne zbiorowisko grądowe z udziałem jodły,
fragmenty skrzemienianych drzew trzeciorzędowych w glebie, oraz
rzadkie gatunki roślin. Spotykany jest tu również starodrzew dębowy
osiągający wiek ponad 200 lat. Rzadka roślinność jaka występuje na tym
obszarze to: wawrzynek wilczełyko, marzanka wonna, gnieźnik leśny
i podkolan biały. Przez rezerwat prowadzi ścieżka dydaktyczna „Szlakiem Skamieniałych Drzew” o długości 2 km. Dzięki niej można poznać
historię i przyrodę tej okolicy. Na ścieżce znajduje się również muzeum
fosyliów w Siedliskach. Największą atrakcją ścieżki są fragmenty skrzemieniałych drzew sprzed ponad 18 milionów lat.

Rezerwat Piekiełko
Jest to jedyny w woj. lubelskim rezerwat geologiczny. Położony jest
niepodal Tomaszowa Lubelskiego obejmuje skupisko kilkudziesięciu
ogromnych bloków skalnych, głazów o tajemniczym pochodzeniu. Jedna z wersji mówi, że bloki przywędrowały tu wraz z lodowcem. Według
legend, pojawienie się głazów to sprawka sił nieczystych.
Rezerwat Machnowska Góra
Rezerwat utworzono w 2003 roku w gminie Lubycza Królewska
w powiecie tomaszowskim, na powierzchni 25,30 ha. Powołany został
w celu ochrony roślinności kserotermicznej z licznymi gatunkami flory
i fauny.
Ścieżka rowerowa Hrebenne-Siedliska
Wyjątkowo malownicza ścieżka ma kształt pętli o długości 12 km.
Na 17 przystankach zwiedzający mogą poznać wybrane informacje
dotyczące hodowli lasu, gospodarki łowieckiej, ornitologii oraz historii
okolicznych terenów.
Kwatera myśliwska Pańków
Budynek usytuowany jest na skraju wioski w kompleksie leśnym
,,Uroczysko Pańków”. Kwatera dysponuje 3 pokojami z 5 miejscami noclegowymi.
Kwatera myśliwska Pańków
Pańków 84, 22-600 Tomaszów Lubelski
tel. 84 664 24 58
tomaszow@lublin.lasy.gov.pl
www.czaswlas.pl/obiekty/pankow -1147
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Tomaszów Lubelski
tyle słońca w całym mieście...
T
omaszów Lubelski jest jest największym miastem Roztocza Środkowego zwanego także Roztoczem Tomaszowskim. Założycielem
miasta był Tomasz Zamoyski, dzięki któremu król Zygmunt III Waza nadał osadzie prawa miejskie 7 października 1621 roku. Ustrój wewnętrzny
nowo powstałego miasta opierał się na prawie magdeburskim. Władca
nadał miastu także bardzo ważny przywilej - prawo składowania soli.
Kolejne przywileje nadawane miastu, a także wszechstronna opieka
i protekcja fundatora, powodowały jego prężny i szybki rozwój. Istniały tu liczne cechy rzemieślnicze, między innymi cech kowali, garncarzy,
stolarzy, stelmachów, kaletników. Około 1630 r. miasto liczyło już blisko
4 tysiące mieszkańców

Niedaleko, kolejny
niezwykły zabytek: murowana cerkiew prawosławna pw. Świętego
Mikołaja Cudotwórcy
z 1890 r. z bogatym wyposażeniem oraz zabytkowym ikonostasem.

Zawody rolkarskie

W rynku, nieopodal cerkwi, możemy zobaczyć ciekawy przykład
architektury drewnianej pochodzacy z 1902 r. To tzw. „Czajnia”, która
z początku pełniła funkcję herbaciarni, a w okresie międzywojennym domu teatralnego.
Współczesny Tomaszów Lubelski to miasto tętniące życiem kulturalnymi i sportowym, słynące z doskonałych warunków do uprawiania sportów zimowych. Doskonale przygotowane trasy narciarskie, sztucznie
naśnieżane i oświetlone sprawiają, że miłośnicy narciarstwa biegowego
z całego kraju, chętnie przyjeżdżają w te strony. W sezonie zimowym organizowane są m.in. zawody z cyklu „Bieg na igrzyska” pod patronatem
Justyny Kowalczyk czy Mistrzostwa Województwa Lubelskiego.
W Tomaszowie Lubelskim, zwłaszcza w sezonie letnim, organizowanych jest wiele i mprez, cieszących się dużym zainteresowaniem nie
tylko mieszkańców, ale i turystów. Jedną z nich jest Jarmark Ordynacki,
który ma przypominać o tradycjach handlowych miasta.

Fragment hal targowych
Położenie Tomaszowa przy jednym z głównych szlaków Rzeczypospolitej łączącym kraj ze Wschodem, spowodowało, że miasto wielokrotnie doświadczało najazdów, bitew czy napaści, w wyniku których
przetrwały tylko nieliczne zabytki architektury drewnianej i murowanej.
Jednym z nich jest kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi
Panny, znajdujący się w gronie najcenniejszych zabytków budownictwa sakralnego w Polsce. Świątynia została ufundowana w 1627 r. przez
ordynata Tomasza Zamoyskiego. Kościół modrzewiowy wybudowano
w stylu barokowym, dwie wieże świątyni zwieńczone są wielobocznymi, baniastymi hełmami z iglicami. Wewnątrz znajduje się bogate wyposażenie barokowe, między innymi ołtarz główny z pierwszej połowy
XVII w. i łaskami słynący cudowny obraz Matki Boskiej Szkaplerznej.

Wrzesień to cykl wydarzeń sportowo-kulturalno-historycznych pt.
„Ocalić od zapomnienia”, upamiętniających rocznicę Bitew pod Tomaszowem Lubelskim w 1939 r.
Miasto stale się rozwija, a dzięki inicjatywie władz lokalnych oraz funduszy zewnętrznych nabiera nowego, ładniejszego wyglądu. W ubiegłym
roku zakończono rewitalizację rynku miejskiego. Pojawiła się podświetlana fontanna oraz elementy małej architektury. W 2014 r. na rynku stanął
sympatyczny pomnik zasłużonego dla miasta doktora Janusza Petera. Medyk siedzący na ławeczce imitującej lekarską leżankę, doczekał się
już własnej legendy, która głosi, że każdy kto usiądzie przy nim i dotknie
stetoskopu, nie będzie miał problemów zdrowotnych.
Na rynku pojawił się również zrekonstruowany fragment miejskich
hal targowych, zburzonych w latach 70-tych, a przypominających wyglądem krakowskie Sukiennice. Na rynku funkcjonuje internetowy punkt
informacji turystycznej wraz z darmowym dostępem do internetu poprzez Wi-Fi.
W Tomaszowie swój początek ma wiele szlaków turystycznych,
które szczególnie upodobali sobie turyści. Są to: szlak czarny do Bodaczowa zwany „szlakiem walk partyzanckich”, czerwony „wolnościowy” wiodący do Hrebennego, zielony „historyczny” prowadzący do Turkowic.
Miłośnicy historii powinni wybrać się w okolice Lubyczy Królewskiej, gdzie zachowane są jeszcze bunkry Linii Mołotowa. Z Tomaszowa
Lubelskiego blisko już do Suśca, dokąd zaprowadzi ścieżka rowerowa
wykonana wzdłuż całej trasy. W pobliskim Majdanie Sopockim funkcjonuje zalew wraz z plażą, kąpieliskiem strzeżonym i molo. W Dąbrowie
Tomaszowskiej znajduje się stadnina koni, która organizuje m.in.letnie
przejażdżki bryczką i zimowe kuligi.

Rekonstrukcja bitwy pod Tomaszowem

Film z rekonstrukcji
bitwy pod Tomaszowem
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Komarów-Osada
G

mina Komarów-Osada (pow. zamojski) położona jest w malowniczym otoczeniu przyrody
rzeki Sieniochy. To, co dla gminy charakterystyczne to malowniczo rzeźbione wąwozy lessowe,
pozostałości pradziejowego osadnictwa i bogatej
historii miejsc. Gmina Komarów-Osada jest gminą
typowo rolniczą o dużym potencjale produkcyjnym
i tylko w niewielkim stopniu przekształconym środowiskiem naturalnym.

Co składa się na niepowtarzalne piękno Gminy Komarów-Osada? To
różnorodne krajobrazy, historyczne miejsca, malowniczo położone miejscowości, bujna przyroda, spokój, cisza i świeże powietrze. Chwilę wytchnienia znajdą tu wszyscy spragnieni natury i niczym nie zmąconego
krajobrazu. Zróżnicowanie terenu sprawia, że Gmina jest miejscem wręcz
idealnym do uprawiania różnego rodzaju turystyki pieszej, rowerowej,
konnej. To także wymarzone miejsce dla fotografów, malarzy czy osób
kochających podglądanie przyrody i odkrywanie miejsc nieznanych.
Będąc w Naszej Gminie warto zobaczyć m.in.położone w okolicach
Śniatycz małe grodzisko wczesnośredniowieczne datowane na X-XII
wiek, kościoły w Komarowie-Osadzie, Zubowicach, Dubie i Śniatyczach,
miejsce pamięci Bitwy Pod Komarowem z 1920 r. w Wolicy Śniatyckiej,
wąwozy lessowe w Kraczewie, Księżostanach, Janówce, Komarowie-Osadzie oraz przydrożne kapliczki.
Co roku w sierpniu na polach Wolicy Śniatyckiej odbywają się uroczystości rocznicy Bitwy pod Komarowem i inscenizacja bitwy polsko-bolszewickiej z 1920 roku. Miejsce zostało zauważone i wykorzystane przy
zdjęciach do filmu „Bitwa Warszawska 1920”. W roku 2010 Jerzy Hoffman
pojawił się tu z ekipą filmowców, by nagrać m.in. przemarsz I Armii Konnej
Siemiona Budionnego, sceny batalistyczne czy bitwę kawaleryjską.
Ciekawostka:
W miejscowości Zubowice (gm. Komarów-Osada) znajduje się niezwykłe miejsce, wydawać by się mogło, przeczące prawom fizyki i grawitacji.
Co dzieje się z samochodem pozostawionym na wzniesieniu „na luzie”?
Odpowiedź jest oczywista: jedzie w dół. Ale nie w Zubowicach! Tu auta
zamiast zjeżdżać, jadą w górę. Jak to możliwe? Sprawdźcie sami....
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Tyszowce kraina kwitnącej fasoli
S

ławę i rozgłos przyniosła Tyszowcom wojna polsko - szwedzka, znana
w literaturze jako „potop”. 29 grudnia 1655 r. w Tyszowcach doszło do
zaprzysiężenia konfederacji pod wodzą hetmana Stanisława Potockiego i hetmana Stanisława Lanckorońskiego.

Według lokalnych podań, Szwedzi chcąc przetrzebić szeregi konfederatów, wysłali do miasteczka dwanaście olbrzymich świec zawierających kilogramy prochu. Świece miały być zapalone w czasie mszy, co zapewne skończyłoby się tragicznie dla wiernych, ale mieszkańcy w porę
wykryli szwedzki podstęp. Podobno właśnie te wydarzenia zapoczątkowały tradycję lania świec o długości ok. 5 m i wadze ok. 35 kg. Świece z wosku pszczelego umieszczane są w kościele p.w. Św. Leonarda
w Tyszowcach i w czasie uroczystych procesji są niesione przez parafian.
Tyszowce przez wiele lat były stolicą polskiego szewstwa. Szyto tu
skórzane buty zwane „tyszowiakami”, cholewami sięgającymi powyżej kolan. Buty były wykonane w taki sposób, że pasowały na obie
nogi właściciela. Legenda głosi, że król Władysław Jagiełło, przed bitwą
z Krzyżakami pod Grunwaldem, zamówił u miejscowych szewców „tyszowiaki” dla swego wojska.
Najcenniejszym zabytkowym obiektem gminy jest grodzisko
w Czermnie, gdzie niegdyś wznosił się gród Czerwień, stolica Grodów
Czerwieńskich.
W 2011 r. naukowcy prowadzący w Czermnie badania archeologiczne, znaleźli dwa skarby zawierające biżuterię z XIII wieku. Kolejne odkrycia
to m.in. tysiące przedmiotów codziennego użytku, elementy broni, biżuterię, a także tzw.plomby handlowe, świadczące o tym, że gród był ważnym miejscem na średniowiecznej międzynarodowej mapie handlowej.
Skarby z Czermna wygrały plebiscyt National Geographic – Travelery 2011.

Skarby z Czermna
Gmina Tyszowce to nie tylko piękna historia, ale też doskonałe warunki do wypoczynku. Czyste powietrze, nieskażona przyroda i bliskość
rzeki wpływają na rozwój agroturystyki. Dużym zainteresowaniem turystów cieszą się spływy kajakowe po Huczwie. Kompleksy podmokłych łąk zamieszkuje wiele gatunków ptaków, co stanowi nie lada atrakcję dla ornitologów nie tylko z Polski, ale i Europy. Na terenie Gminy Tyszowce powołano obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000:
„Skarpa dobużańska”, „Ostoja Pastwiska nad Huczwą”, „Zlewnia Górnej
Huczwy” i „Dolina Sieniochy”.
Gmina słynie również z wysokiej klasy gleb, na których prowadzone
są ekologiczne uprawy fasoli i grochu. W czerwcu organizowane jest tu
Święto Kwitnącej Fasoli.
www.tyszowce.pl
Skarby z Czermna
film dokumentalny

Kościół parafialny p.w. Św. Leonarda w Tyszowcach

Spływ kajakowy rzeką Huczwą
Tyszowce - Czermno - Wakijów

Infrastruktura turystyczna

Długość trasy 8,34 km
Czas spływu ok. 2 godz.
1 Tyszowce - targowisko miejskie
2 Turkowice - zespół zabytków
3 Grodzisko Czerwień
4 Wakijów - most na rzece
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O

gromne kąpielisko i ośrodek sportów wodnych w Nieliszu, to raj dla
turystów. Powierzchnia lustra wody wynosi ponad 1000 ha. Zalew
o wdzięcznej nazwie „Moczydło”, przyciąga mieszkańców regionu i turystów spragnionych odpoczynku.
Na miejscu działają wypożyczalnie sprzętu wodnego, dla łodzi udostępniona jest przystań wodna wraz ze slipem i wyciągarką. Dla miłośników wodnych zawodów sportowych przygotowano pełnowymiarowy,
sześciostanowiskowy tor wioślarski o długości ok. 2 km.
Nie mniej atrakcji czeka na rowerzystów. Przez Gminę Nielisz prowadzą dwa turystyczne szlaki rowerowe:

Szlak zielony - „Nad Wieprzem” oraz oznakowany na niebiesko
„Nad Zalewem” Szlak zielony o długości 17 km, prowadzi z Nielisza do
Stawu Noakowskiego. Na trasie można zobaczyć: pałac w Ruskich Piaskach, tajemnicze Jezioro Sodoma, a także pałac w Ujazdowie. Trasa
wiedzie przez malowniczą dolinę Wieprza.
Szlak niebieski o dł. 25 km, prowadzi wokół zalewu w Nieliszu,
m.in. przez miejscowości Kulików, Michalów (z dawną rezydencją rodziny Zamoyskich w Klemensowie) - Deszkowice Lipny (gdzie można
zobaczyć figurę Matki Boskiej ufundowaną przez Maurycego Zamoyskiego z okazji ślubu z Marią Sapieżanką).
W sezonie letnim w Gminie odbywa się wiele różnego rodzaju imprez: warsztatów, pokazów, koncertów, konkursów czy wydarzeń kulturalno – rozrywkowych. Najpopularniejsze są czerwcowe Sobótki, połączone z puszczaniem wianków na wodę, a także Ogólnopolskie Święto
Kwiatu Tytoniu „Tytoniaki” odbywające się w połowie lipca.

Nielisz

nad wielką wodą
Film promocyjny
gminy Nielisz
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Lubycza Królewska
pachnąca lubczykiem
Z

abytkowe cerkwie, muzeum skamieniałych drzew, pozostałości Linii
Mołotowa, dzika przyroda - to nieliczne z atrakcji jakie oferuje turystom Gmina Lubycza Królewska, położona tuż przy granicy Polski z Ukrainą. Gmina jest „lubczykowym zagłębiem”, to właśnie tu uprawia się
najwięcej tego magicznego zioła miłości. Jeśli wierzyć legendom, roślina łagodzi małżeńskie kłótnie i potęguje miłość. Może dlatego lubczyk
jest tak chętnie wykorzystywany przez miejscowe gospodynie do przyprawiania lokalnych smakołyków...

Przez gminę prowadzi wiele szlaków i ścieżek turystycznych, m.in.
szlak rowerowy „Nad Sołokiją” z Lubyczy Królewskiej do Zatyla. Ciekawymi miejscami do odkrycia są rezerwaty przyrody: Machnowska
Góra, Korhynie i Jalinka. Okryte lasami wzgórza roztaczają nad okolicą
niezwykłą aurę tajemniczości. Jednym z nich jest najwyższe wzniesienie
w województwie lubelskim Krągły Goraj - 388,7 m n.p.m. Wokół niego
znajdują się pozostałości burzliwej historii tych terenów - schrony bojowe tzw. Linii Mołotowa. Jest to system bunkrów zbudowanych w czasie II wojny światowej przez armię radziecką na granicy ziem polskich
zajętych przez ZSRR i Rzeszę Niemiecką.
Pozostałością po wielokulturowej historii tych terenów są unikalne
zabytki sztuki sakralnej. Najcenniejszym zabytkiem jest drewniana cerkiew z XVII wieku pw. św. Mikołaja w Hrebennem.
Przygraniczny charakter gminy powoduje, że świetnie rozwijają się
kontakty z ukraińskimi sąsiadami. Od kilku lat organizowany jest Międzyna-

Bunkry linii Mołotowa

Rajd Lubycza Królewska – Rawa Ruska

Zespół cerkiewny w Hrebennem
rodowy Roztoczański Rajd Rowerowy. Jego uczestnicy z rowerowych siodełek podziwiają piękno roztoczańskiej przyrody po obu stronach granicy.
Kamienny Las na Roztoczu
Atrakcją unikalną w skali światowej, która znajduje się na terenie
gminy jest stanowisko geologiczne z fragmentami skrzemieniałych
drzew w Siedliskach. We wsi znajduje się muzeum, gdzie można je zobaczyć. Są tu okazy skamieniałych drzew liczących 20 milionów lat. W celu
objęcia ochroną tego bogactwa geologicznego czynione są starania
o utworzenie Geoparku – „Kamienny las na Roztoczu”.
www.kamiennylas.pl
www.lubycza.pl
Film promujący gminę
Lubycza Królewska

Muzeum w Siedliskach

41

Letnia
42 Akademia Filmowa w Zwierzyńcu - plenerowy pokaz filmów

Nadleśnictwo Narol

ul. Boh. Września 1939 r. 38, 37-610 Narol
tel. 16 631 70 20
narol@krosno.lasy.gov.pl
www.narol.krosno.lasy.gov.pl

N

adleśnictwo Narol położone jest w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego i zajmuje powierzchnię około 16 tys.ha.

Jest to obszar bardzo zróżnicowany pod względem ukształtowania
terenu, budowy geologicznej oraz środowiska przyrodniczego. Bardzo
duża różnorodność typów siedliskowych oraz gospodarczych typów drzewostanów przedkłada się na ogromne bogactwo fauny i flory. Można tu
spotkać piękne świetliste dąbrowy, dorodne drzewostany sosnowe oraz
pozostałości wspaniałych drzewostanów bukowo-jodłowych na Roztoczu.
Cały obszar Nadleśnictwa objęty jest wielkoobszarowymi formami
ochrony przyrody takimi, jak: Parki krajobrazowe: Południoworoztoczański
i Puszczy Solskiej, Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu, Rezerwaty przyrody: „Minokąt”, „Bukowy Las” i „Źródła Tanwi”, ptasie i siedliskowe obszary NATURA 2000. Na terenie Nadleśnictwa znajdują się użytki
ekologiczne o bardzo wysokiej wartości przyrodniczej i pomniki przyrody.
Nadleśnictwo, oprócz bieżącej działalności, dba o edukację ekologiczną społeczeństwa. Jedną z jej form są ścieżki przyrodniczo – dydaktyczne, które ukazują piękno i bogactwo przyrody. Na terenie Nadleśnictwa znajdują się trzy ścieżki:
1. Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Bukowy Las pod Narolem”
Prowadzi przez rezerwat przyrody „Bukowy Las” i położona jest na
terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej. Długość ścieżki około 1,5 km. Czas przejścia ok. 1 - 1,5 godz. Optymalna wielkość grupy - 20
osób. Ścieżka pokazuje różnorodność zbiorowisk roślinnych, flory i fauny
oraz przybliża zasady prowadzenia gospodarki leśnej. Uwagę przykuwają stare, ponad 150-letnie buki i jodły o imponujących rozmiarach,
pięknym pokroju i ciekawych kształtach. Osobliwością rezerwatu są łany
kwitnącego wiosną czosnku niedźwiedziego. Zbiorowiskiem roślinnym
dominującym w rezerwacie jest podgórska forma buczyny karpackiej
o wysokim stopniu naturalności.
2. Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Kobyle Jezioro” Prowadzi przez torfowiskowy rezerwat przyrody „Źródła Tanwi” i znajduje się
na terenie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego. Nazwa
ścieżki pochodzi od legendy mówiącej, jakoby w torfowisku miała utopić się kobyła. Długość ścieżki ok. 2 km. Czas przejścia ok. 1,5 godz. Maksymalna wielkość grupy 30 osób. Zalecany jest ubiór sportowy i buty
terenowe, ewentualnie lornetka do obserwacji ornitologicznych.
Usytuowanie ścieżki w rezerwacie podnosi jej walory poznawcze ze
względu na różnorodną roślinność, zarówno bagienną (charakterystyczną dla torfowiska przejściowego i wysokiego), jak i typową dla siedlisk
świeżych, ukazując jej przebogatą faunę i florę.

3. Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza „Źródła
Tanwi” Została utworzona
w 2010 r. przez Gminę Narol.
Zlokalizowana jest w Południoworoztoczańskim Parku
Krajobrazowym. Ścieżka pieszo-rowerowa
rozpoczyna
się w centrum wsi Łukawica
- przy jednym z trzech głównych źródeł Tanwi. Następnie
prowadzi przez miejscowości
Pizuny i Jacków Ogród, dalej:
przez obszary leśne Nadleśnictwa Narol, aż do ostatniego źródła w Dębinach. Ścieżka na znacznej długości pokrywa się z zielonym szlakiem turystycznym
im. św. Brata Alberta.
Turystyka i rekreacja
Przez teren Nadleśnictwa przebiega pięć szlaków turystycznych:
• czarny (łącznikowy) z Bełżca przez Brzeziny, Lipie do Narola,
• zielony (św. Brata Alberta) z Narola przez Wielki Dział, Monastyrz,
Werchratę do Horyńca Zdroju,
• żółty (południowy) z Suśca przez Rebizanty, Młynki do Narola.
• niebieski (po bunkrach Linii Mołotowa) z Hrebennego przez
Lubyczę Królewską, Wolę Wielką, Nowe Brusno do Horyńca Zdroju,
• czerwony (wolnościowy) z Tomaszowa Lubelskiego prze Bełżec,
Brzeziny, Siedliska do Hrebennego.
Warunki naturalne terenu stwarzają doskonałe możliwości uprawiania turystyki rowerowej i pieszej. Wzdłuż szlaków można oglądać rozległe kompleksy leśne, zróżnicowane gatunkowo drzewostany, rezerwaty
przyrody, użytki ekologiczne, pomniki przyrody, bogactwo flory i fauny.
Zróżnicowana rzeźba terenu, która daje możliwość podziwiania panoram z punktów widokowych, sprawia, że pobyt tu jest niezapomnianym przeżyciem. Na wyprawę do Nadleśnictwa Narol koniecznie należy
zabrać ze sobą aparat fotograficzny. Podczas wycieczki zobaczyć można
zabytkowe cerkwie i kościoły, zespoły pałacowo-parkowe i unikalną architekturę wsi.
Trasy rowerowe
Na terenie Nadleśnictwa Narol i w jego bliskim sąsiedztwie wytyczonych jest 7 tras rowerowych: 6 wokół Narola i 1 Centralny Szlak Rowerowy Roztocza. Trasy rowerowe prowadzone są drogami o niewielkim
natężeniu ruchu, wiodą przez tereny leśne i atrakcyjne krajobrazowo
miejsca, na łącznej długości 120 km. Trasy znakowane są kolorami: zielonym, czerwonym, żółtym, niebieskim, pomarańczowym i fioletowym.
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Narol
muzyczna stolica Roztocza
M

alowniczo położona roztoczańska Gmina Narol zajmuje obszar
203 km2 Niemal połowa powierzchni znajduje się w obrębie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego oraz Puszczy Solskiej.
Gmina przyciąga gości nie tylko ciszą, nieskażoną przyrodą, siecią szlaków i ścieżek turystycznych czy tras rowerowych, ale również bogatą
ofertą imprez kulturalnych i muzycznych.
Gmina Narol nazywana
jest Kameralną Muzyczną
Stolicą Roztocza.
Cesarsko-Królewski
Jarmark Galicyjski w drugim tygodniu lipca, Narolska Majówka w majowy
weekend, Festiwal Narol..
Arte w ostatnim tygodniu
sierpnia czy całoroczny
cykl koncertów Narolskie
Spotkania podkreślają nieCentrum Koncertwowo-Wystawinnicze
zwykłość tego urokliwego
miejsca na Roztoczu. W narolskiej gminie działają rodzime zespoły taneczne, wokalne, chóry oraz teatr. W ostatnich latach promowane są
smaki Roztocza: regionalna kuchnia oparta na dziczyźnie i rybach oraz
nalewki wytwarzane tradycyjnymi metodami. Warto odwiedzić Narol
w czasie majowego Konkursu Smaków Regionalnych Nalewek oraz
lipcowego Jarmarku Galicyjskiego – Smaki Roztocza.

Narolszczyzna pięknieje, a ilość turystów zbliżona jest w ciągu roku do
liczby mieszkańców. To wszystko sprawia, że Narol stał się Kulturalną Perełką Podkarpacia. W Narolu koncertowali m.in.: Konstanty Andrzej Kulka,
Piotr Paleczny, Marek Drewnowski z kwartetem Prima Vista, Patrycja Piekutowska, Maria Pomianowska, Anna Maria Jopek, Stanisław Sojka, VOO VOO,
Bracia, Kapela ze Wsi Warszawa, Trebunie Tutki, Mazowsze, Raz Dwa Trzy,
Pectus, Gaba Kulka, Leszek Możdżer i inni. Koncerty odbywają się w Centrum Koncertowo-Wystawienniczym po odrestaurowanej dawnej cerkwi
greckokatolickiej, na narolskim rynku, w znanym z walorów akustycznych
kościele oraz na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Narolu.
Gmina gotowa jest na przyjęcie każdego turysty. Oferta noclegowa obejmuje: hotele, schroniska, ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe
i gospodarstwa agroturystyczne, a sieć tych usługodawców stale się
powiększa. Umiejscowiona na pograniczu dawnej Galicji i Kongresówki gmina, znana jest z niezwykłych walorów turystycznych. Spotkać tu
można zarówno przykłady architektury ludowej, jak i dwory ziemiań-

Przydrożna kapliczna w Woli Wielkiej
stwa, pałace, drewniane cerkwie, pozostałości zabytków kultury żydowskiej oraz bunkry Linii Mołotowa z czasów II wojny światowej.
Tutaj także zaczyna swój bieg Tanew - jedna z największych rzek
na Roztoczu i najczystszych w Polsce. W pobliżu znajduje się też Wielki
Dział (390 m n.p.m.) – drugi z najwyższych szczytów Roztocza po stronie polskiej.
W gminie Narol znajdują się trzy rezerwaty przyrody. Pierwszy
z nich to „Źródła Tanwi” – rezerwat torfowiskowy, położony w okolicy
wsi Huta Złomy. Tutaj także zaczyna swój bieg rzeka Tanew. Przez rezerwat
biegnie ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Kobyle Jezioro”. W pobliżu
znajduje się też Wielki Dział i bunkry Linii Mołotowa. Kolejnym rezerwatem
jest „Bukowy Las” – położony między Narolem, a Rudą Różaniecką, na
terenie którego znajduje się piękny drzewostan z ponad 150-letnimi bukami i jodłami. Ostatnim rezerwatem jest „Minokąt”, położony w okolicy
Kadłubisk. Znajdują się tam piękne okazy jodeł, a w jego pobliżu położone
są liczne, malownicze jeziorka polodowcowe.
Na terenie gminy wytyczone zostały ścieżki rowerowe o łącznej
długości 120 km – po części uzupełniające, po części alternatywne dla
tras „Szlaków Pogranicza”. Wytyczono je w ostatnich latach z inicjatywy
władz Miasta i Gminy Narol. Sześć tras poprowadzono w sposób umożliwiający jazdę w obu kierunkach, drogami o niewielkim ruchu samochodowym, przebiegającymi jednocześnie przez urokliwe tereny parków
przyrody. Każda z nich, poza jedną, zaczyna się i kończy w Narolu. Trasa
zielona (26 km), trasa czerwona (18 km), trasa żółta (15 km), trasa niebieska (20 km), trasa pomarańczowa (30 km) i trasa fioletowa (18 km).
Narol urzekł już wielu swoją wyjątkową przyrodą, nieskazitelną z dla
od dużych miast i przemysłu. Tutaj czas płynie wolniej, a natura regeneruj
nasz organizm szybciej… Dlatego warto przyjechać do Narola, aby odkryć magię i urok tego przyjaznego gościom i turystom miejsca.
www.narol.pl
www.wirtualnyspacer.narol.pl
www.bramyroztocza.pl
www.gok.narol.pl
www.narol.org.pl
Wirtualny spacer po gminie Narol

Pałac w Narolu
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Jarmark Galicyjski

Instytucje
Urząd Miasta i Gminy Narol
Gminny Ośrodek Kultury
Narolskie Centrum Informacji
Izba Pamięci w Lipsku
Noclegi w gminie Narol
Hotel „Pałacowa”
Karczma „Dębowy Dwór”
Mirosław Zaborniak
Szkolne Schronisko Młodzieżowe PTSM
całoroczne
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
(sezonowe VII-VIII)
Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy
„Tanew” Paweł Mamczur
Dom Letniskowy Grażyna Wierzchowska
(sezonowe: IV-X)
Gospodarstwa agroturystyczne

Narol, ul. Rynek 1
Narol, ul. Warszawska 27
Narol, ul. Rynek 1
Lipsko, ul. Mogiłek 1

tel. 16 631 70 86 - 87, fax 16 631 71 04 urzad@narol.pl
tel. 662 118 799, fax 16 631 701 04
gok@narol.pl
tel. 606 758 727
nci@narol.pl
tel. 16 631 70 19

www.narol.pl
www.gok.narol.pl

ul. Parkowa 2

tel. 16 631 92 23

www.palacowa.com.pl

Ruda Różaniecka 182 A

tel. 603 249 090

www.debowy-dwor.pl

Huta Różaniecka 60

tel. 16 631 96 14

www.schronisko-huta.
cba.pl

Ruda Różaniecka 180

tel. 16 631 96 19

Pizuny (k. Łukawicy),
Łukawica 96

tel. 660 421 930

Ruda Różaniecka 8

kom. 604 885 550

Łukawica 92a
(Bieniaszówka)
Pizuny (k. Łukawicy),
Łukawica 14
Jędrzejówka 130
Dębiny 42
Huta Różaniecka 25
Podlesina 19a
Wola Wielka 62
Wola Wielka 148
Wola Wielka 147
Ruda Różaniecka 226
Lipsko, ul. Wałowa 17

Pod Lasem
Aleksander i Maria Mamczur
„Nad Tanwią”
U Kossaków
Anna Małecka
Źródełko - Bożena Czuryło
Jan Głaz
Bolesław Rebizant
Zbigniew Rebizant
Dorota Szałańska
„Pod Niebieskim Aniołem”

tel. 16 631 73 56, kom. 695 369 954

mariaplazio@wp.pl

tel. 16 631 70 72, 608 209 364
tel. 794 135 155
tel. 16 631 70 38, kom. 604 754 678
tel. 16 631 12 49, kom. 609 305 993
tel. 607 101 263
tel. 16 631 74 22
tel. 16 631 73 56, kom: 606 317 686
tel. 16 631 72 16, kom: 606 305 898
tel. 604 643 959
tel. 506 260 803

gmina Lubaczów

W Kresowej Krainie
G

mina Lubaczów to magiczna i pełna
kresowego kolorytu kraina. Miejsce,
które wabi smakami wyśmienitych miodów i potraw z wzajemnie przenikającymi się polskimi, ukraińskimi, żydowskimi
i niemieckimi tradycjami kulinarnymi.
Walory krajobrazowe tego obszaru
– w połączeniu z zabytkową architekturą świecką i sakralną, stanowią wielki atut naszej gminy. Mieszają się
tu małe lokalne światy, bogate w tradycje i kulturowe wielonarodowe
dziedzictwo, charakterystyczne dla Kresów Południowo – Wschodnich.
Dobrze wytyczone i oznakowane trasy rowerowe prowadzą przez
najciekawsze zakątki gminy, uwzględniając atrakcje krajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe. Turyści mają do wyboru cztery trasy rowerowe:
niebieską (47 km), zieloną (29 km), żółtą (25 km), i czerwoną (20 km).
Wszystkie te trasy łączą się z istniejącymi i przygotowanymi już szlakami
rowerowymi o regionalnym zasięgu, w tym z realizowaną trasą rowerową Polski Wschodniej.
Na spotkanie z „żywą” historią zaprasza gości Kresowa Osada
w Baszni Dolnej – wioska tematyczna z kresowym dworem ziemiańskim, tradycyjnymi warsztatami rzemieślniczymi (kowalskim, garncarskim, stolarskim, szklarskim), zagrodą włościańską z domem i budynkami
gospodarczymi oraz dawną żydowską karczmą. Multimedialne „muzeum” przeniesie zwiedzających do epoki króla Jana III Sobieskiego.
Turyści znajdą tu także ciekawostki z dziejów huty szkła kryształowego,
która w XVIII w. funkcjonowała na terenie pobliskiej Huty Kryształowej.

www.mamczur.com.pl
www.naszatanew.pl

Ratusz i fontanna w Narolu

Kresowa Osada oferuje także ciekawe programy edukacji regionalnej, przyrodniczej i ekologicznej. Zainteresowani tematyką pszczelarstwa i apiterapii mogą skorzystać z pakietu tematycznego w Ośrodku
Promocji Produktów Regionalnych i Tradycyjnych w Baszni Górnej.
Miłośnicy aktywnego wypoczynku mają do dyspozycji wypożyczalnię
sprzętu rekreacyjnego (rowerów, kajaków i kijów do nordic walking).
Smakoszy zainteresują wyjątkowe, przygotowane na miejscu z lokalnych produktów, potrawy kuchni kresowej.
Na błoniach, obok Kresowej Osady, organizowany jest Festiwal Kultur i Kresowego Jadła. Każdego roku, podczas festiwalu, stoły uginają
się pod ciężarem przygotowanych potraw inspirowanych tradycyjną
kuchnią regionalną. Wszystkiego można skosztować. Ważnym elementem festiwalu są również pokazy dawnego rzemiosła i wielokulturowej
tradycji pielęgnowanej w zwyczajach i obrzędach.
Zapraszamy Państwa do odkrywania tego wyjątkowego i wielobarwnego świata Kresów w gminie Lubaczów.
www.lubaczow.com.pl
www.kresowaosada.pl

Restauracja w dworku ziemiańskim
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Horyniec Zdrój

borowinowe uzdrowisko
H

oryniec-Zdrój położony jest w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego, na samym krańcu Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego, tuż przy granicy z Ukrainą. Charakteryzuje się unikalnymi walorami klimatycznymi i przyrodniczymi. Rozległe, naturalne i różnorodne lasy bukowe, olchowe i sosnowe przyciągają
kuracjuszy oraz turystów, którzy szczególnie upodobali sobie to malownicze usiane zabytkami miejsce, odsunięte z dala od wielkich miast.
Horyniec-Zdrój jest siedzibą gminy liczącej 5. tys. mieszkańców. Nazwa „horyniec” pochodzi od ruskiego słowa „hora” - góra. Prawdopodobnie właśnie tym mianem określano niegdyś wzgórza biorącego tu
swój początek Roztocza Rawskiego.
Najstarsza wzmianka o Horyńcu pojawiła się w 1444 r. Przez lata osada należała do wielu znamienitych rodów szlacheckich m. in. Lutosławskich, Gorelowskich, Telefusów, Stadnickich, Ponińskich i Karłowskich,
a według legendy przez pewien czas także do Sobieskich.
Król Jan III Sobieski chętnie bywał tu w swoim zameczku myśliwskim, a królowa Marysieńka korzystała z dobroczynnych kąpieli leczniczych. Źródła potwierdzają, że w 1672 r. król Jan III Sobieski przebywając
w tych stronach pobił Tatarów.
W latach 90-tych XVIII wieku Horyniec stał się własnością rodziny Ponińskich. Władali nim przez ponad wiek, aż do 1920 roku, mając ogromny wkład w rozwój miejscowości. Książę Leander Piotr Poniński wybu-

Zespół cerkiewny w Radrużu
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dował w Horyńcu teatr i rozpoczął gromadzenie zbiorów późniejszej
biblioteki. Aleksander Oskar rozpropagował Horyniec jako miejscowość
uzdrowiskową. Karłowscy, ostatni właściciele utworzyli Park Zdrojowy
istniejący do dziś, niezwykle popularny wśród turystów i kuracjuszy
miejscowego uzdrowiska.
Uzdrowisko w Horyńcu to jeden z najnowocześniejszych w Polsce
kompleksów sanatoryjno-zabiegowych, które tworzą trzy sanatoria:
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS, „Uzdrowisko Horyniec” oraz
„Bajka”. Placówki specjalizują się głównie w leczeniu chorób narządu
ruchu, schorzeń reumatycznych, chorób skóry, przemiany materii, dróg
oddechowych i tzw.chorób kobiecych. W leczeniu niektórych schorzeń
(np.chorób reumatycznych) wykorzystywana jest borowina. Jej największe złoża znajdują się właśnie w okolicach Horyńca-Zdroju na Roztoczu
Wschodnim.
Uzdrowisko słynie także z wód siarczkowo – siarkowodorowych,
których walory lecznicze doceniał Jan III Sobieski, Hetman Wielki Koronny, późniejszy król Polski. Horyniec-Zdrój dysponuje nowoczesną krytą
pływalnią z odnową biologiczną „Wodny Świat”. Jest też basen leczniczy z wodą siarczkowo-siarkowodorową ze stanowiskami do hydromasażu. W otwartym po rewitalizacji Parku Zdrojowym znajduje się nowoczesna pijalnia wód i zielony amfiteatr.

Gminny Ośrodek Kultury
Horyniec to nie tylko uzdrowisko. Zobaczymy tu zabytkowe obiekty, które powstały z inicjatywy byłych właścicieli uzdrowiska: pałac Ponińskich, teatr dworski, zespół klasztorny z XVIII wieku, kaplicę dworską
przebudowaną na kościół zdrojowy.

Kościół parafialny
łych Form. W Ośrodku działa Punkt Informacji Turystycznej, latem funkcjonuje tu wypożyczalnia rowerów i kijków nordic walking.
Horyniec-Zdrój jest miejscem idealnym do wypoczynku i rekreacji
dla ludzi, którzy szukają ciszy, czystego powietrza i pięknej okolicy.

Odwiedzając Horyniec koniecznie należy skierować swoje kroki do Radruża, gdzie znajduje się najstarsza w Polsce drewniana cerkiew pw.
świętej Paraskewy wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Warte odwiedzenia są również Nowiny Horynieckie (miejsce kultu
Matki Boskiej, która miała objawić się tu trójce dzieci), ruiny monasteru
o.o. Bazylianów, wieś Stare Bruśno zwana „krainą wapiennych krzyży”.
Turyści przyjeżdżający do uzdrowiska mogą skorzystać z doskonale
przygotowanej bazy noclegowej i coraz większego zaplecza rekreacyjno-sportowego, na które składają się: kryta pływalnia, nowoczesna hala
sportowa, korty tenisowe i boiska, stadion sportowy, a także łowisko na
zalewie w Horyńcu-Zdroju.
Przez gminę prowadzą liczne ścieżki i szlaki turystyczne, są to
m. in.: Szlak Architektury Drewnianej, Centralny Szlak Roztocza, Szlak
Św. Brata Alberta, Trasy turystyczne gmin Lubaczów i Horyniec-Zdrój.
W Gminnym Ośrodku Kultury, dawnym teatrze dworskim odbywają się
słynne Biesiady Teatralne – Ogólnopolskie Konfrontacje Teatrów Ma-

Kamień Świątyni Słońca, fot. Janusz Urban
Łowisko rybne
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Atrakcje na każdy dzień tygodnia wakacji
Zamość

Krasnobród

Zwiedzanie miasta z przewodnikiem w stroju historycznym, obejrzenie makiety miasta
w Muzeum Zamojskim, obejrzenie fortyfikacji,
ciekawostki z życia na dworze hetmana Jana
Zamoyskiego. Zbiórka - B.T. Quand ul. Ormiańska 30 godz. 11.30. Cena 10 zł.

11.30, spotkanie uczestników przy
punkcie Informacji Turystycznej, ul.
Tomaszowska 25. Zwiedzanie kościoła
NMP i klasztoru Dominikanów, Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej, wystawy
wieńców dożynkowych, spacer do Kaplicy Objawień i „cudownego źródełka”. Cena 8 zł.

- piątek, sobota i niedziela, w piątek dodatkowo godz. 15.00

- niedziela, godz. 11.30

Tomaszów Lubelski

Szczebrzeszyn

11.30, spotkanie uczestników - B.T. Quand,
ul. Zamojska 2. Spacer z przewodnikiem
po centrum miasta. Zapoznanie z założeniami achitektonicznymi, zwiedzanie
barokowego kościółka p.w. NMP - Sanktuarium M.B. Tomaszowskiej, przejście na
cmentarz żydowski, zwiedzanie cerkwi
prawosławnej p.w. św. Mikołaja. Cena 10 zł.

Zwiedzanie miasta z wejściem do
obiektów: synagogi, cerkwi i kościołów oraz wizyta w galerii artystycznej.
Zbiórka przy pomniku chrząszcza na
Rynku o godz. 16.30. Cena 10 zł.
- wtorek, godz. 16.00

- poniedziałek, godz. 11.30

Ruszów

Wycieczka rowerowa
do ordynackiej leśniczówki

16.00, Ruszów 9, Olejarnia Świąteczna.
Pokaz tłoczenia oleju, degustacja, zwiedzanie skansenu urządzeń służących
do obróbki roślin oleistych. Możliwość
zakupu na miejscu oleju i innych produktów. Cena 8 zł.

16.00, Zwierzyniec, spotkanie uczestników
- wypożyczalnia rowerów, ul. 1-go Maja 22.
Przejazd ścieżką do stawów Echo. Czarny
Staw na strumieniu Świerszcz, Malowany
Most, Florianka. Zwiedzanie Izby leśnej
w zabytkowej leśniczówce, pomniki przyrody i ścieżka dendrologiczna. Zwiedzanie
ośrodka hodowli zachowawczej konika
polskiego. Czwartek, godz. 16.00. Cena 15 zł.

- środa, piątek, godz. 16.00

Józefów

Krasnobród Szur

16.00, spotkanie uczestników przy punkcie Informacji Turystycznej, ul. Kościuszki
37A. Spacer z przewodnikiem po miejscowości, zapoznanie z historią, spacer do kamieniołomów, wejście na wieżę widokową, obejrzenie panoramy. Zwiedzanie zabytkowej synagogi, miejscowego kirkutu
oraz zabytkowego kościoła. Cena 8 zł

- questing z artystami
Zabawa terenowa z mapą, przy pomocy której docieramy do Galerii Szur, na
spotkanie z artystami, by wziąć udział
w zabawach etnograficznych i warsztatach instalacji artystycznych. Cena 6 zł.
- czwartek, sobota

- czwartek, godz. 16.00

Zielony Kulig i wieczór
w stadninie koni

Susiec - spacer do rez. Nad Tanwią
16.00, spotkanie uczestników na parkingu przy GOK, ul. Tomaszowska 100.
Przejście z przewodnikiem/instruktorem Nordic Walking duktami leśnymi do
wodospadu na Jeleniu i spacer ścieżką
przyrodniczą do rezerwatu Nad Tanwią.
Cena 10 zł.

16.00, Krasnobród, spotkanie uczestników - „cypelek na Zapiasku” u zbiegu
ulic W. Sikorskiego i T. Kościuszki. Przejazd zaprzęgiemi konnym doliną Wieprza i leśnymi duktami do stadniny koni
Bretania. Pobyt przy ognisku. Cena 25 zł.
- piątek, godz. 16.00.
Wymagane wcześniejsze zgłoszenie

- piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, godz.
16.00. Wymagane wcześniejsze zgłoszenie

telefon dyżurny

Szlakiem miodu i wina
Wycieczka autokarowa. Zwiedzanie winnicy i degustacja wina w winnicy Lipowiec,
zwiedzanie pasieki ULIK i degustacja miodu
w Mokrelipiu, zwiedzanie grodziska w Sąsiadce, Muzeum Skarbów Ziemi i Morza,
oraz Muzeum Dawnych Rzemiosł w Klemensowie. Cena 35 zł.
- środa, godz. 11.30.
Wymagane wcześniejsze zgłoszenie.
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782 300 400
www.quand.com.pl
INFORMACJE I ZAPISY:
B.T. QUAND
Tomaszów Lub., ul Zamojska 2
tel. 84 665 89 90, 84 664 21 37

Zamość ul. Ormiańska 30
tel. 84 639 06 72, 84 542 19 93, 697
400 888

Roztocze

Słoneczny biegun Polski
To niezwykła kraina pełna nieskażonej przyrody i słońca. To najbardziej słoneczna kraina Polski, gdzie lato trwa nieprzerwanie ponad
100 dni. Roztocze to uzdrowisko, które leczy ciało i duszę, mineralne
wody i leśne pełne zdrowia powietrze pomogą każdemu odzyskać
siły i nabrać radości życia. Symfonia leśnych ptaków, kalejdoskop
barw roztoczańskich pól oblanych słońcem i zapachy jodłowych
i sosnowych borów to doskonały balsam dla wszystkich zmęczonych
miejskim życiem.

promieniowanie całkowite słońca w KWh/m2

A gdy słońce zbytnio dokuczy,
lub gdy pada deszcz
W

czasie deszczu dzieci się nudzą - śpiewał przed laty Kabaret Starszych Panów i mimo upływu lat, piosenka nie straciła na aktualności. Co robić na Roztoczu kiedy pada deszcz?

Zdecydowanie najwięcej możliwości oferuje Zamość. Jest tu Centrum Kultury Filmowej „Stylowy”, kryta pływalnia, Muzeum Zamojskie. W tym roku udostępniono do zwiedzania Muzeum Fortyfikacji
i Broni Arsenał w Zamościu, w tym prochownię z prezentacją multimedialną „Historia twierdzy i miasta Zamość”. Czynna jest też trasa turystyczna w podziemiach Ratusza. Kiedy pada deszcz lub jest chłodno,
można odwiedzić ogród zoologiczny. W ostatnim roku pojawiło się
tam wiele nowy gatunków zwierząt, np. żyrafy i surykatki, a ekspozycje
prezentowane są również w pawilonach.
Bogatą ofertę przygotowały Zamojski Dom Kultury i Młodzieżowy Dom Kultury. Warto pamiętać o odwiedzeniu Książnicy Zamojskiej, gdzie czytelnicy nie tylko wypożyczają książki, ale też korzystają
z komputerów. W Fortecznym Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej przy ul. Łukasińskiego 2E w Zamościu, czynna jest wystawa
„Szachy świata”. To prywatny zbiór liczący ponad 800 eksponatów pochodzących z różnych zakątków świata, między innymi z Peru, Mongolii,
Meksyku, Turcji, Japonii, Malezji, Chin, USA, Niemiec czy Polski. Wykonane są m.in. z metalowych śrubek, kamienia mydlanego, lawy wulkanicznej, drzewa sandałowego, poroża jelenia, chleba czy czekolady.

Na nieco młodszych turystów czekają salony gier i zabaw z dmuchanymi budowlami oraz basenami wypełnionymi miękkimi piłeczkami.
Starszych zapewne zainteresuje oferta toru gokartowego i kręgielni,
adresy można znaleźć w internecie.
Na Roztoczu jest też kilka krytych pływalni, m.in: w Krasnobrodzie
w OW „U Buzuna” i oddany w ubr. zespół basenów na wyspie Zalewu
Krasnobrodzkiego, w Suścu w OW „Sosnowe Zacisze”, oraz w Hotelu
Antoni k. Tomaszowa Lubelskiego, gdzie dodatkowo można skorzystać
z oferty kręgielni.
Będąc na Roztoczu można odwiedzić na przykład Regionalną Izbę
Pamięci w Wysokiem pod Zamościem. Zgromadzono tam eksponaty
związane z dawnym życiem wsi i pracą rolników. Najstarszym z nich są
żarna, zobaczymy także międlice i metalowe szczotki do obróbki lnu,
dzieże, łopaty i kociuby przydatne przy wypieku chleba, tary do prania,
maglownice i maślniczki.
Do zwiedzania zapraszają Muzeum Skamieniałych Drzew w Siedliskach k. Tomaszowa Lubelskiego i Ośrodek Edukacyjno Muzealny
Roztoczańskiego Parku Narodowego, o czym piszemy na stronach
poświęconych Lubyczy Królewskiej i Zwierzyńcowi.
W Krasnobrodzie polecamy odwiedzenie Muzeum Parafialnego.
Placówka posiada kilka ekspozycji, w tym poświęconą paleontologii, etnografii, lokalnej faunie i florze czy wieńcom dożynkowym. Interesującą
ofertę dla turystów przygotowała restauracja Klemens w Klemensowie,
otwierając Muzeum Skarbów Ziemi i Morza, gdzie można obejrzeć
wystawę liczącą około 1000 eksponatów z całego świata. W zbiorach
znajduje się wspaniały okaz turmalinu, z którego w okresie po powstaniowym, wykonywano w Polsce czarną biżuterię tzw. żałobną, noszoną
demonstracyjnie przez arystokrację na znak protestu wobec zaborców.
Są też kolorowe agaty, „złoto głupców”, czyli piryt, są rubiny z Pakistanu,
liliowce z Rosji. To właśnie w Klemensowie można powąchać autentyczny kauczuk brazylijski, zobaczyć ząb rekina, kości mamutów, czaszkę
żółwia, rzadki okaz skamieniałego drzewa z wytworzonym bursztynem,
czy chociażby wspaniałe skamieliny i odcisk ryb morskich.
Na Roztoczu nie można się nudzić, nawet kiedy pada deszcz.
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w każdą sobotę

Gdańsk
Szczecin

dla 85% Polaków
najprostsza droga do
Lwowa prowadzi przez
Zamość i Roztocze.

Białystok
Toruń
Poznań
Wrocław

Warszawa

Lublin
Kielce

Kraków

Zamość
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Lwów jest szczególnie bliski naszym sercom.
Jest też jednym z najpiękniejszych miast europejskich, co potwierdza wpis na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Z Gdańska, Poznania, Wrocławia, Łodzi czy Warszawy do Lwowa jest kilkaset kilometrów. Czy może być bliżej? Tak!
Wystarczy zaplanować urlop czy kilkudniowy wypoczynek w Zamościu lub na Roztoczu. Wtedy ta odległość zmniejszy się
nawet do kilkudziesięciu kilometrów, umożliwiając jedno- czy dwudniowy wypad do Lwowa. A przy okazji poznasz Zamość,
również wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, i Roztocze - piękną krainę zielonych wzgórz.
Jeden wyjazd, a trzy cele. Takie 3 w 1.
NAPRAWDĘ WARTO !

Szanowni Państwo, wycieczki organizowane przez nasze Biuro wyjeżdżają z Lublina.
Dla osób spoza regionu oferujemy noclegi w Lublinie w cenie od 60 zł/os./noc.
Przyjeżdżając na Roztocze należy pamiętać o paszporcie. W czasie wakacji organizujemy kilka razy w tygodniu wycieczki jednodniowe,a w weekendy dwudniowe wycieczki do Lwowa.
Proponujemy kilka różnych programów. Nasze autokary, lub mikrobusy zabierają wcześniej zgłoszonych uczestników z miejscowości położonych na Roztoczu, aby pokazać uroki tego miasta, a po wycieczce odwożą
do miejsc wsiadania. W każdą sobotę nasze autokary rozpoczynają trasę
od Lublina. Cena pełnego pakietu wycieczkowego to jedynie 130 zł.
Wspaniałą alternatywą jest też możliwość spędzenia weekendu na
Roztoczu, lub skorzystania z oferty biura "Weekend na szlaku UNESCO",
którego cena za pakiet zaczyna się od 300 zł.
PEŁNA OFERTA TURYSTYCZNA NA STRONIE www.dolwowa.com
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Biuro Turystyki Przyjazdowej Quand
• Oferujemy organizację wycieczek po Roztoczu i Polsce Południowo-Wschodniej.
• Rezerwujemy noclegi i posiłki w sprawdzonych
obiektach, mamy wypróbowanych kontrahentów.
• Polecamy znakomitych przewodników i pilotów, organizujemy imprezy turystyki aktywnej.
• Obsługujemy konferencje i imprezy firmowe z wieloma atrakcjami Nordic Walking, paintball, questingi,
gry terenowe, kajaki, konie, rowery.

NIE BOIMY SIĘ TRUDNYCH WYZWAŃ

Lwów

„to dla nas żadna zagranica”

L

wów (ukr. Lviv) jest największym miastem na Roztoczu, leżącym tylko
60 km od granicy polsko - ukraińskiej. To niegdyś polskie miasto jest
pełne wspaniałych zabytków i magicznych miejsc. Lwów jest również
ojczyzną wielu znakomitych postaci kilku narodów i miejscem tragicznych wydarzeń ubiegłego stulecia. Lwowskie Stare Miasto wpisane
jest na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Najwyższy punkt w mieście to Wzgórze Zamkowe, na którym znajduje się tzw. Wysoki Zamek, wznoszące się na wysokość 409 m. To także najwyższe wzniesienie pasma Roztocza. Z jego szczytu rozpościera
się panorama historycznego centrum miasta z charakterystycznymi zielonymi dachami kościołów. Dzięki doskonałemu połączeniu architektonicznych i artystycznych tradycji środkowo-wschodniej Europy z wpływami włoskimi i niemieckimi Lwów stawiany jest na równi z Krakowem,
Wiedniem czy Budapesztem. Wielokulturowość i tolerancja religijna

Baszta prochowa
się o lwowskiej gościnności i zasmakować w oryginalnej, wielonarodowej
kuchni. Setki restauracji oferują m. in.: tradycyjną kuchnie ukraińską,
przedwojenną kuchnię lwowską, kuchnię polską, ormiańską, gruzińską
i włoską. Szczególne znaczenie dla lwowian ma tradycja podawania i picia
kawy, której kuszący aromat roztacza się na prawie każdej ulicy miasta.
Do Lwowa możemy dostać się przez przejście graniczne w Hrebennem. Niestety z Roztocza nie ma regularnych połączeń obsługiwanych przez polskich przewoźników, a autobusy ukraińskie kursują nieregularnie. Warto skorzystać z oferty Biura Turystycznego QUAND, które
organizuje jednodniowe i dłuższe wycieczki do Lwowa i na Ukrainę
z bogatym programem i profesjonalnymi przewodnikami.
www.dolwowa.com

Katedra grekokatolicka
wywarły trwały ślad na charakterze miasta i jego architekturze. Można
tu odnaleźć wiele budynków w stylu renesansowym, barokowym czy
klasycystycznym. Najsłynniejszymi zabytkami miasta są: Katedra Łacińska z kaplicami: Kampianów i Boimów, Katedra św. Jura, Katedra
ormiańska, Kościół Dominikanów, Czarna Kamienica i Ratusz na
Rynku, Arsenał Królewski i Miejski, Teatr Wielki (Teatr Opery i Baletu)
i świadek trudnych losów mieszkańców miasta Cmentarz Łyczakowski
wraz z Cmentarzem Orląt Lwowskich.
Dziś Lwów to dynamiczna metropolia pełna młodych, uśmiechniętych ludzi. Życie miasta koncentruje się na Prospekcie Swobody
(dawnych Wałach Hetmańskich), głównej promenadzie Lwowa. Tu obok
pomników wieszczów Polski i Ukrainy Adama Mickiewicza i Tarasa Szewczenki możemy spotkać ulicznych grajków, grupy turystów i młode pary.
Muzyka rozbrzmiewa również na Rynku Starego Miasta i pobliskich
urokliwych uliczkach. Lwów nazywany jest stolicą ukraińskiej kultury.
Każdego roku w mieście odbywa się ponad 50 wydarzeń kulturalnych
i festiwali. Najciekawsze z nich to: Dzień Batiara, Festiwal Kawy, Święto
Czekolady czy Święto Pampucha. Warto wybrać się do lwowskich galerii w tym do największej Lwowskiej Galerii Sztuki oraz wybrać się na
spektakl do Opery Lwowskiej.
W 2012 roku Lwów był jednym z miast w którym rozgrywane były
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej. Na potrzeby mistrzostw wybudowany został nowoczesny stadion Lviv Arena, przebudowano wiele ulic,
otwarto nowe hotele i restauracje. Kibice z całej Europy mogli przekonać

Katedra Łacińska
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Kalendarz wydarzeń
Roztocze – Zamość 2015
Marzec
15 III
22 III
28 III
29 III
29 III

Koncert Raz, Dwa, Trzy w Cieszanowie.
Przegląd Pieśni Pasyjnej w Bełżcu.
Kiermasz wielkanocny w Zwierzyńcu.
Powiatowy Konkurs na Palmę Wielkanocną w Bełżcu.
Kiermasz Wielkanocny na Rynku Wielkim w Zamościu.

Kwiecień
19 IV
25 IV
25 IV
25 IV
26 IV

Roztoczański Przegląd Chórów. Tomaszów Lubelski.
Rajd pieszy PTTK „Spotkanie z wiosną”. Huta Lubycka.
Eliminacje 49 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków
w Kazimierzu. GOK Susiec.
Międzynarodowy Turniej Karate Kyokushin. Tomaszów Lubelski.
Wiosenny Rajd Rowerowy szlakami powiatu biłgorajskiego. PTTK
o/Biłgoraj.

Czerwiec
6-7 VI
6-7 VI

Dni Chrząszczowego Grodu. Szczebrzeszyn.
Jarmark Hetmański. Festiwal Produktu Lokalnego „Smaki Zamościa
i Roztocza”. Zamość.
10 VI
Roztoczańska Spartakiada Osób Niepełnosprawnych. Lubycza
Królewska.
13 VI
Rajd rowery „Modelowym Traktem”. Biłgoraj-Nadrzecze. PTTK o/
Biłgoraj.
13 VI
Rajd rowerowy im. Kazimierza Patałucha. Narol.
13-14 VI
Jarmark Ordynacki. Tomaszów Lubelski.
13-14 VI
Zoom Natury - Dni Janowa Lubelskiego.
18-21 VI
Gra Miejska czyli turystyka z zagadkami. PTTK o/Biłgoraj.
20 IV
Zamojska Arlekinada.
20-21 VI
Noc Świętojańska. Zatyle k. Lubyczy Królewskiej.
20-21 VI
Rajd Nocny PTTK im. Władysławy Podobińskiej. Krasnobród.
21 VI – 12 VII Zamojskie Lato Teatralne.
21 VI
Konkurs Piosenki Turystycznej w Józefowie.
21 VI
Kupalnocka na Ludową Nutę. Narol/Jędrzejówka.
24 VI
„Sobótkowe nad wodą śpiewanie”. Zwierzyniec.
27 VI
Oleszyce Rap Festival.
27 VI
Roztoczański Przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Zwierzyńcu.
27-28 VI
Międzynarodowe Zawody Łucznicze w Kresowej Osadzie. Basznia
Dolna.
27-28 VI
Międzynardowy Festiwal Kultury Antycznej – Gotania. Kolonia
Łaszczówka k. Tomaszowa Lubelskiego.
28 VI
Święto Kwitnącej Fasoli. Tyszowce.
29 VI-11VII Plener malarsko-rzeźbiarski w Józefowie.

Zamojska majówka
Maj
30 IV – 3 V
1-3 V
1V
1-2 V
1-3 V
1-3 V
2-3 V
3V
10 V
16-17 V
17 V
17 V
17 V
23 V
29-31
30 V
31 V
maj
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Zamojska Majówka. NA BRUKU – III Festiwal Sztuk Ulicznych.
Majówka w Chutorze Gorajec. Warsztaty Tańca Tradycyjnego,
Dzień Wolności Chłopskiej, koncerty i wystawy.
Jarmark Susiecki.
Rajd rowerowy Józefowska Majówka Rowerowa.
Majówka Roztoczańska w Krasnobrodzie.
Majówka Zwierzyniecka.
Lubycka Majówka. Lubycza Królewska.
Festyn z ok. Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tomaszów
Lubelski.
Majówka Strażacka w Horyńcu-Zdroju.
Międzynarodowy Roztoczański Rajd Rowerowy
Rodzinny Rajd Rowerowy szlakami powiatu biłgorajskiego. PTTK
o/Biłgoraj.
Konfrontacje Amatorskich Zespołów Tanecznych w Horyńcu-Zdroju.
Jarmark Janowski - Festiwal Folkloru. Janów Lubelski.
Premiera filmu Dziadkowe Opowieści w Chutorze Gorajec.
V Gra Miejska czyli turystyka z zagadkami. PTTK o/Biłgoraj.
Rajd pieszy PTTK „Czerwony Kapturek”. Hamernia.
Majówka Pszczelarska w Kresowej Osadzie. Basznia Dolna.
Dzień Muzealnika. Regionalna Izba Pamięci w Wysokiem.

Festiwal Eurofolk
Lipiec
3-5 VII
4 VII
4 VII
4-5 VII
5 VII
5 VII
5 VII
9-12 VII
10-12 VII
11-12 VII
12 VII
12 VII
12-13 VII

Nocny Rajd Motocykli Zabytkowych. Majdan Sopocki – Narol.
Rajd pieszy „Po bunkrach Linii Mołotowa”. Dęby k. Lubyczy Królewskiej.
Festyn na powitanie lata w Zwierzyńcu.
35-lecie Zespołu Pieśni i Tańca Roztocze. Tomaszów Lubelski.
Spływ kajakowy Sołokiją. Ruda Żurawiecka – Teniatyska.
Otwarcie letniska w Majdanie Sopockim.
Dni Horyńca-Zdroju.
Jarmark Galicyjski – Smaki Roztocza. Narol.
Festiwal Folkowisko. Chutor Gorajec.
Dni Zwierzyńca.
Przegląd Kulturalny Miast Partnerskich Gminy Cieszanów.
Rajd rowerowy „Szlakiem Zaborszczyzny”. PTTK o/Biłgoraj.
Festiwal „Śladami Singera” w Józefowie.

13-20 VII

Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych „EUROFOLK” w Zamościu.
13-19 VII
Festiwal Artystów Filmu i Telewizji FART. Janów Lubelski.
18-19 VII
Wieczorne Spotkania z Muzyką. Tomaszów Lubelski.
18-19 VII
Letni piknik rodzinny na Stawiskach. Narol/Jędrzejówka.
25 VII
Roztoczański Festiwal Kapel Ludowych w Zwierzyńcu.
25-26 VII
Dni Muzyki Sakralnej pn. ”Jednemu Panu Śpiewamy”. Tomaszów
Lubelski.
26 VII
Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu w Suścu.
26 VII
Rajd rowerowy „Żurawinowm Szlakiem”. PTTK o/Biłgoraj.
24-26 VII
Dni Krasnobrodu. Przegląd orkiestr dętych.
lipiec – sierpień Letnie koncerty na Placu Siekluckiego w Krasnobrodzie w niedzielne popołudnia.
lipiec – sierpień Letnie międzynarodowe koncerty organowe w Sanktuarium
Maryjnym w Krasnobrodzie.

sierpień
sierpień

Lubelskie Spotkania z Tradycją i Kulturą Łowiecką w Zwierzyńcu.
Bieg Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny.

Spotkania Miłośników Koni Tarka
Wrzesień
5 IX
5 IX
6 IX
6 IX
6 IX
6 IX
13 IX
18-20 IX

Festiwal Kultury Ekologicznej, Józefów
Sierpień
1-2 VIII
1-2 VIII
2-9 VIII
7-16 VIII
8 VIII
8-9 VIII
8-9 VIII
9 VIII
14-15 VIII
14-16 VIII
15 VIII
15-16 VIII
16 VIII
16-28 VIII
20-23 VIII
23 VIII
23 VIII
23 VIII
29-30 VIII
30 VIII
30 VIII
sierpień

Dni Lubyczy Królewskiej.
Festiwal Kultur i Kresowego Jadła w Kresowej Osadzie. Basznia
Dolna.
Roztoczański Festiwal Muzyczny. Horyniec-Zdrój.
Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu.
Dzień Otwarty w Roztoczańskim Parku Narodowym.
Jarmark Św. Wawrzyńca w Bełżcu.
Festiwal Kaszy i Żurawiny Gryczaki. Janów Lubelski.
Ogólnopolski Bieg „Wokół Zalewu” o Puchar Burmistrza Krasnobrodu.
Dni Tradycji w Szczebrzeszynie.
Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki „Kreskon”. Tomaszów Lubelski.
Dzień Służb Mundurowych. Tomaszów Lubelski.
Festiwal Kultury Ekologicznej w Józefowie.
Święto Pieroga w Horyńcu-Zdroju.
Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Artem Ad Astra”
w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie.
Cieszanów Rock Festiwal.
Dzień Wieprza. Wieprzów k. Tomaszowa.
Rajd rowerowy „Bobrowym Traktem”. PTTK o/Biłgoraj.
Dożynki Gminy Susiec.
Dni Tomaszowa Lubelskiego.
Dożynki Gminno-Parafialne w Brzezinach, gm. Bełżec.
Dożynki Powiatowe w Janowie Lubelskim.
Spotkania Miłośników Koni. Stadnina Koni Tarka w Wólce Wieprzeckiej.

18-19 IX
19 IX
19 IX
25-26 IX
27 IX
27 IX

Festyn na pożegnanie lata w Zwierzyńcu.
Roztoczański Turniej Win, Nalewek i Miodów Pitnych. Zwierzyniec.
Święto Pieczonego Ziemniaka. Tomaszów Lubelski.
Dożynki Gminy Zamość.
Dożynki Gminy Horyniec-Zdrój.
Ogólnopolski Gwiaździsty Rajd Rowerowy „Wzgórze Polak”. PTTK
o/Biłgoraj.
Dożynki Diecezjalne w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie.
„Ocalić od Zapomnienia” 76. rocznica Bitew pod Tomaszowem
Lubelskim.
Rajd pieszy im. Józefa Jóźwiaka w Józefowie.
Święto pieczonego ziemniaka. Lubycza Królewska.
Rajd pieszy PTTK „Miłośników Roztocza”. Tereszpol Kukiełki.
Noc muzeum w Siedliskach k. Lubyczy Królewskiej.
Rajd rowerowy „Powitanie Jesieni”. PTTK o/Biłgoraj.
Dzień Pieczonego Ziemniaka w Horyńcu-Zdroju.

Październik
2-3 X
3X
10 X
17 X

Rajd rowerowy „Złota jesień na Roztoczu z Radiem Lublin”. Józefów.
Rajd pieszy PTTK „Rydz na patelni”. Długi Kąt.
Zawody nordic walking w Zwierzyńcu.
Rajd pieszy PTTK „Pieczony ziemniak”. Polany.
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INFORMACJA TURYSTYCZNA
Zamość
Zamojskie Centrum Informacji
Turystycznej i Historycznej
Rynek Wielki 13 (ratusz),
tel. 84 639 22 92,
tel./fax. 84 627 08 13
e-mail: zci@zamosc.pl
www.turystyka.zamosc.pl
czynne:
pn. – pt. 8.00 – 20.15 (XII - II), sob.- nd. 9.00 – 20.15 (XII - II)
pn. – pt. 8.00 – 16.00 (III), pn. – pt. 8.00 – 17.00 (IV; XI)
sob. 9.00 – 15.00 (IV; XI) nd. 9.00 – 14.00 (IV)
pn. – pt. 8.00 – 17.00 (V; 20 – 31 X)
sob. 9.00 – 16.00, nd. 9.00 – 15.00 (V; 20 – 31. X)
pn. - pt. 8.00 – 18.00 (VI; 16 IX - 19 X)
sob. 9.00 – 17.00, nd. 9.00 – 16.00 (VI; 16 IX – 19 X )
pn. – pt. 8.00 – 19.00 (VII; VIII; 1 – 15 IX)
sob. 9.00 -19.00, nd. 9.00 – 18.00 (VII; VIII; 1 – 15 IX)
Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej
ul. Łukasińskiego 2e, tel. 84 538 17 44
e – mail: luneta@zamosc.pl
czynne: pn. – pt. 10.00 – 16.30 (I - XII)
sb. - nd. 9.00 – 17.00 (VI –X)
sb. 10 – 15 (XI)
PTTK Oddział Zamość
ul. Staszica 31,
tel./fax. 84 639 31 43, 84 627 15 64; kom. 516 148 522
e-mail: pttk.zamosc@pro.onet.pl www.zamosc.pttk.pl
czynne: pn.-pt. 8.00 – 16.00 (IX - VI)
pn. – pt. 9.00 – 16.30 (VII - VIII)
Tomaszów Lubelski
Punkt Informacji LOT Roztocze
ul. Kościelna 9, tel./fax 84 665 85 05
e-mail: biuro@lot.roztocze.com, it@lot.roztocze.com
www.roztoczewita.pl, www.lot.roztocze.com,
czynne: pn. – pt. 8.00 – 16.00 (I – VI; IX – XII)
pn. – pt. 8.00 – 17.00 (VII – VIII) sob. 9.00 – 14.00 (VII - VIII)
Krasnobród
Informacja Turystyczna
ul. Tomaszowska 25, tel. 84 534 28 42
e-mail: it@krasnobrod.pl, www.it.krasnobrod.pl
czynne: pn. – nd. 8.00 – 16.00 (XI – IV)
pn. – nd. 9.00 – 17.00 (V – X)
Susiec
Informacja Turystyczna w Gminnym Ośrodku Kultury
ul. Tomaszowska 100, tel. 84 665 44 10, 531 475 652
e-mail: it@susiec.pl
czynne: wt. – pt. 8.00 – 18.00 (cały rok)
pn. i sb. 8.00 – 16.00 (cały rok)
Józefów
Informacja Turystyczna w pawilonie geoturystycznym
ul. Kościuszki 37 A, tel. 84 687 96 69, tel./fax. 84 687 81 33
e- mail: jozefow@ejozefow.pl
czynne: pn. - pt.9.00 – 16.00 (IX - VI)
pn. – pt. 9.00 – 16.00 (VII - VIII)
sob. – Nd. 10.00 – 15.00 (VII – VIII)
Zwierzyniec
Punkt Informacji w Ośrodku Edukacyjno Muzealnym RPN
ul. Plażowa 2, tel. 84 687 22 86 wew. 365
e-mail: informacja@roztoczanskipn.pl;
www.roztoczanski.pn.pl
czynne: 8.30 – 15.00 (I – III; XI – XII z wyjątkiem poniedziałków)
8.30 – 17.00 (IV – X z wyjątkiem poniedziałków)
Informacja Turystyczna
przy Zwierzynieckim Ośrodku Kultury i Rekreacji
ul. Słowackiego 2, tel. 84 687 26 60 wew.38
e-mail: zokir@o2.pl; www.zwierzyniec.info.pl
czynne: wt. – pt. 8.00 – 16.00 (I– VI; IX - XII)
codziennie 9.00 – 17.00 (VII – VIII)
Szczebrzeszyn
Informacja Turystyczna przy Miejskim Domu Kultury
www.mdk.szczebrzeszyn.pl
ul. Sądowa 3, tel. 84 682 10 60
e-mail: mdk@szczebrzeszyn.pl, pit@mdk.szczebrzeszyn.pl
Czynne: pn. 8.00 – 16.00; wt. – pt. 8.00 – 17.00;
sob. 10.00 – 17.00 (I – VI; IX – XII)
pn. 8.00 -16.00, wt. – pt.10.00 – 17.00; sb. 10 – 17.00;
nd. 10.00 – 16.00 (VII – VIII)
Bełżec
Urząd Gminy, pok. nr. 5,
ul. Lwowska 5, tel. 84 665 24 45 wew. 22
czynne: pn. – pt. 7.30 – 15.30
Lubycza Królewska
Informacja Turystyczna przy Gminnej Bibliotece Publicznej
ul. Jana III Sobieskiego 6, tel. 513 122 918
e-mail: it@lubycza.pl, www.gbp.lubycza.cal24.pl
czynne: pon. 13.00 – 17.00, wt. 8.00 – 9.00,
śr., pt. 8.00 – 18.00, czw. 7.30 – 9.30 (V – X)
pon. 8.00 – 10.00, 13.00 – 17.00; wt. 7.00 – 9.00, 15.00 – 17.00,
śr. 7.00 17.00, czw. 7.30 – 9.30, 15.00 – 17.00,
pt. 7.00 – 9.00, 15.00 – 17.00 (XI – IV)
Biłgoraj
Punkt Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Biłgoraju
ul. Kościuszki 41/43, tel./fax. 84 688 00 00
e-mail: poitbilgoraj@interia.pl, www.muzeumbilgoraj.pl
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Czynne: pn. - pt. 8.00 - 16.00
sob. 10.00 – 15.00 (I i III sob. miesiąca VII - VIII)
Horyniec Zdrój
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Sobieskiego 4, tel. 16 631 31 05
e-mail: turinfhoryniec@interia.pl, www.horyniec.naszgok.pl
czynne: wt.- sob. 8.00 – 20.00, nd. 14.00 – 20.00
Cieszanów
Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie
ul. Kościuszki 4, tel. 16 631 10 95
ckiscieszanow@interia.pl, www.ckis.cieszanow.iap.pl
czynne: pn. – pt. 8.00 – 16.00
Obiekty muzealne, izby regionalne
Bełżec
Muzeum Miejsce Pamięci Narodowej Oddział Państwowego Muzeum na Majdanku
ul. Ofiar Obozu 4, tel. 84 665-25-10, fax. 84 665 25 11
e-mail: muzeum@belzec.eu, www.belzec.eu
Czynne: teren pomnika: od 9.00 – 18.00 codziennie z sobotami
i niedzielami włącznie, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy,
wystawa historyczna od 9.00 – 17.00 codziennie z sobotami
i niedzielami włącznie, oprócz poniedziałków i dni ustawowo
wolnych od pracy (IV - X), (XI - III godzinę krócej).
Siedliska k. Lubyczy Królewskiej
Muzeum Skamieniałych Drzew
tel. 513 122 918 – Jadwiga Pizun (opiekun), 84 667 46 82
e – mail: it@lubycza.pl
Godziny otwarcia: wt. 9.00 – 18.00; sb. 10.00 – 14.00 (V – X)
wt. i pt. 9.00 – 15.00 (XI – IV), inne terminy po wcześniejszym
zgłoszeniu.
Ulów k. Tomaszowa Lubelskiego
Izba Regionalna w Ulowie, Szkoła Podstawowa, tel. 609 478
061 – Alina Wacko (opiekun).
Narol
Izba Pamięci Narodowej w Narolu Wsi
Izba znajduje się w zabytkowym drewnianym domu przy
drodze Narol - Paary - Susiec, ok. 2000 metrów od bramy
pałacu w Narolu.
Lipsko k. Narola
Izba Pamięci w Lipsku
ul. Mogiłek 1, tel. 16 631 70 19, 600 693 329
e – mail: krystyna.szajdecka@narol.pl
opiekun obiektu – Krystyna Szajdecka,
Czynne: pn. – pt. 7.30 – 15.30.
Krasnobród
Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej i Geologiczno-Garncarskie przy
Sanktuarium Nawiedzenia N.M.P. w Krasnobrodzie-Podklasztor
ul. Tomaszowska 18, tel. 84 660 78 14, 84 660 71 43.
e-mail: nmp3@wp.pl, www.krasnobrod-sanktuarium.pl
Czynne w sezonie letnim, wiosennym i jesiennym codziennie
8.00 – 18.00, 1 XI – 31 III otwierane po wcześniejszym
zgłoszeniu w kancelarii parafialnej.
Krasnobrodzkie Dinozaury – ścieżka edukacyjna
ul. św. Rocha tel. 694 789 450, 664 966 533 lub 664 975 599,
www.dinozaury-krasnobrod.pl
Czynne: od maja do października.
Guciów
Zagroda Wiejska – Grodzisko – Ścieżka Archeologiczna Muzeum Przyrodniczo – Etnograficzne, Anna i Stanisław
Jachymek
Guciów 19, tel. 84 660 89 00, e-mail: guciow@guciow.pl
www.guciow.pl
Czynne: codziennie 9.00 – 18.00 (V – X), kwiecień i październik
w weekendy 9.00 – 17.00.
Tomaszów Lubelski
Muzeum Regionalne im. Janusza Petera
ul. Zamojska 2, tel. 84 664-37-20,
e–mail: muzeum3@o2.pl
www.muzeum.powiat-tomaszowski.com.pl
Czynne codziennie 9.00 - 15.30 oprócz poniedziałków i dni
poświątecznych, sob. – nd. 10.00 - 15.00
Izba Pamięci Terroru Komunistycznego
ul. Lwowska 64, tel. 84 664 39 93
e-mail: krh.tomaszow39@wp.pl
Czynna pon. – pt. 7.30 - 15.30, w innych terminach po
wcześniejszym umówieniu.
Cerkiew pw św Mikołaja Cudotwórcy
ul. Rynek 13, zwiedzanie po umówieniu tel. 783 104 74114
Józefów
Izba pamięci Mieczysława Romanowskiego – poety
i powstańca z 1863 roku
ul. Górnicza 21 (Szkoła Podstawowa),
tel. 84 687 80 79, 602 125 995 – Edyta Nieśpiał (opiekun)
Czynne: pn. - pt. 8.00 – 17.00 w roku szkolnym, pn. – pt. 8.00 –
15.00 w wakacje, wskazane wcześniejsze zgłoszenie.
Izba Pamięci im. Adama Grochowicza
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Józefowie
pl. Wyzwolenia 23, tel. 84 687 81 22.
Czynne: pn. – pt. 12.00 - 20.00 (IX– VI)
pn. – pt. 10.00 – 18.00 (VII – VIII). Wstęp wolny.
Hrubieszów
Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica

ul. 3 maja 11, tel. 84 696 27 83
e-mail: muzeum-hrubieszow@wp.pl
www.muzeum-hrubieszow.com.pl
Czynne: pn. – pt. 9.00 - 16.00 (wejście do 15.30), sob. – nd:
10.00 - 15.00 (wejście do 14.30), w poniedziałki nieczynne.
Wioska Gotów w Masłomęczu
Masłomęcz 99, 22 – 500 Hrubieszów,
e – mail: mswg@wioska-gotow.pl, www. wioska-gotow.pl
Tel. 501 227 429, 691 758 911.
Czynne; wt. - nd. 10.00 – 18.00 (V – IX);
wt. – nd. 10.00 – 16.00 (X).
Warsztaty garncarskie i robienia biżuterii antycznej.
Górecko Kościelne
Muzeum Etnograficzne przy kościele św. Stanisława Biskupa
Czynne na życzenie zwiedzających tel. 84 687 80 45.
Zamość
Muzeum Zamojskie
ul. Ormiańska 30, tel. 883 375 555, tel./fax. 84 638 42 02
e-mail: biuro@muzeum-zamojskie.pl
www.muzeum-zamojskie.pl
Czynne: 9.00 – 16.00 ( X – IV) codziennie oprócz poniedziałków
i dni poświątecznych, 9.00 – 17.00 (V – IX) codziennie oprócz
poniedziałków i dni poświątecznych.
Muzeum Barwy i Oręża
Ul. Zamkowa 2, tel. , tel. 883 375 555, tel./fax. 84 638 42 02
e-mail: biuro@muzeum-zamojskie.pl
www.muzeum-zamojskie.pl
Muzeum Sakralne Kolegiaty Zamojskiej
ul. Kolegiacka 1 A, tel. 84 639 26 14; tel./fax. 84 639 23 83
e-mail: zkatedra@gmail.com
www.katedra.zamojskolubaczowska.pl
Muzeum Martyrologii Rotunda
ul. Męczenników Rotundy 1,
tel 692 162 219 – kustosz Paweł Łyś
www.muzeum-zamojskie.pl
Panorama Starego Miasta - punkt widokowy na dzwonnicy
przy katedrze.
ul. Kolegiacka 1 A, tel. 84 639 26 14; tel./fax. 84 639 23 83
e-mail: zkatedra@gmail.com, www.katedra.
zamojskolubaczowska.pl
Trasa turystyczna w Bastionie VII
ul. Łukasińskiego 2, tel. 84 639 30 18 wew. 32
www.nadszaniec.zamosc.pl, www.zgl-zamosc.com.pl
Zwiedzanie z przewodnikiem miejskim po wcześniejszym
uzgodnieniu grupy do 20 osób.
Czynne: pn. – nd. 9.00 – 19.00 (ostatnie wejście 18.00) (IV – IX),
pn. – nd. 9.00 – 18.00, ( X),
pn. – nd. 9.00 – 16.00 (XI – III)
Trasa turystyczna w podziemiach oficyny
Ratusza Zamojskiego
Zarządca Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej
i Historycznej. Zwiedzanie w grupach 15 os. po wcześniejszym
zgłoszeniu w Informacji Turystycznej, tel. 84 639 22 92,
e-mail: zci@zamosc.pl, www.zci.zamosc.pl.
Czynne: pn. – pt. 8.00 – 15.00.
Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera
ul. Szczebrzeska 12, tel. 84 639 34 79; tel./fax.: 84 639 34 70
www.zoo.zamosc.pl, e – mail: zoozam1@wp.pl
Czynne: 9.00 – 15.00 (XI – II), 9.00 – 16.00 (III i X),
9.00 – 18.00 (IV i IX), 9.00 – 19.00 (V – VIII).
Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska BWA
ul. Staszica 27, tel. 84 638 57 82, tel./fax.84 639 26 88
www.bwazamosc.pl, e-mail: biuro@bawazamosc.pl
Czynne: wt. – nd. 10.00 – 17.00

pl Czynne: codziennie oprócz poniedziałków 9.00 – 17.00
(Ostatnie wejście 16.00) (V – X), 9.00 – 15.00
(Ostatnie wejście 14.00) (XI – IV)
Izba leśna we Floriance
Górecko Stare 105, 23 – 460 Józefów,
www.roztoczanski.pl, e- mail: informacja@roztoczanski.pl
Tel. 84 867 22 86 wew. 365,
Czynne: sob. – nd. 10.00 – 17.00 (V – IX), w innych terminach
po wcześniejszym zgłoszeniu.
Szewnia
Ferma strusi afrykańskich
Szewnia Górna 35, tel. 84 641 40 15, 504 028 412
e-mail: tadeusz.prusinski@poczta.onet.pl,
www.strusieafrykanskie.pl
Możliwość zwiedzania fermy i zakupu jaj i piór.
Czynne: codziennie 10.00 - 18.00.
Wysokie, gmina Zamość
Regionalna Izba Pamięci w Wysokiem
Zwiedzanie po wcześniejszym zgłoszeniu tel. 84 616 63 50.
Lubaczów
Muzeum Kresów w Lubaczowie
ul. Sobieskiego 4 , tel. 16 632 18 02,
e-mail: biuro@muzeumkresow.eu, www.muzeumkresow.eu
Czynne: wt. – śr. 9.00 – 15.00, czw. – pt. 9.00 – 16.30,
sob. – nd. 10.00 – 14.00. (V – X)
Wt. – pt. 9. 00 – 15.00; so. – nd. 10.00 – 14.00 (XI – IV)
Osuchy k. Łukowej
Muzeum Bitwy Partyzanckiej w Osuchach
Otwierane po wcześniejszym zgłoszeniu
tel. 84 687 40 60 – GOK.
Biłgoraj
Muzeum Ziemi Biłgorajskiej
ul. Kościuszki 86, tel./fax. 84 686 27 33.
e-mail: muzem.bilgoraj@op.pl, www.muzeumbilgoraj.pl
Czynne: 9.00 – 16.00 oprócz poniedziałków i dni
poświątecznych sb. – nd. 10 .00 – 14 (XI – III)
9.00 – 16.00 oprócz poniedziałków i dni poświątecznych oraz
w I i III sb. i nd. miesiąca 10.00 – 15.00 ( IV – X).
Skansen Zagroda Sitarska
ul. Nadstawna 32, tel. 84 686 04 84
Czynne: 9.00 – 16.00 oprócz poniedziałków i dni
poświątecznych (IV – X), 10. 00 – 15.00 w II i IV sb. – nd.
miesiąca w sezonie letnim.
Obsza
Skansen Zagroda Roztocze
Obsza 138, 23 – 413 Obsza, tel. 84 689 10 10.
e-mail: info@zagrodaroztocze.pl, www.zagrodaroztocze.pl
Mokrelipie k. Radecznicy
Gospodarstwo Pasieczne ULIK –
Muzeum Wsi i Skansen Pszczelarski
Mokrelipie 85, 22 – 463 Radecznica
tel. 84 681 80 70, 694 016 417.
e-mail: ulikroztocze@interia.pl, www.ulikroztocze.pl
Czynne codziennie 9.00 – 17.00. Wolny datek.
Ruszów k. Łabuń
Olejarnia Świąteczna – ekomuzeum,
tłoczenie i degustacja świeżego oleju
Ruszów 9, 22 – 437 Łabunie,
tel. 604 292 275, 504 979 855
e-mail: biuro@olejarniaswiateczna.pl,
www.olejarniaswiateczna.pl
Czynne: pn. – czw. 8.00 – 16.00; pt. 12.00 – 18.00;
sb. 8.00 – 16.00 (IX – VI), pn. – czw. 10.00 – 18.00;
pt. 12.00 – 18.00; sb. – nd. 10.00 – 18.00 (VII – VIII)

Galeria Fotografii „Ratusz”
Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego
Rynek Wielki 13, tel. 84 639 21 69, 609 221 317,
e-mail: ztf@ztf.pl, www.ztf.pl
Czynna w godzinach otwarcia informacji turystycznej.

Szur k. Krasnobrodu
Galeria Szur
Szur 22, tel. 696 817 079, 606 366 270
e-mail: marek.rzezniak@gmail.com, galleria.szur@zam.pl
www.galeriaszur.pl
Czynne: codziennie (VII – IX), soboty i niedziele (V – VI)

Zwierzyniec
Ośrodek Edukacyjno – Muzealny Roztoczańskiego Parku
Narodowego
ul. Plażowa 3, tel.84 687 22 86, tel./fax. 84 687 20 66
e-mail: oemrpn@roztoczanskipn.pl, www.roztoczanskipn.

Oseredek
Muzeum Pożarnictwa w Oseredku
Oseredek 24, 22 – 672 Susiec, tel. 84 665 48 80
Czynne: codziennie 8.00 – 15.00. Wstęp wolny
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PRZEWOZY KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE
WYNAJEM BUSÓW I AUTOBUSÓW

Stanisław Łaszkiewicz

tel. 605 254 458
www.przewozy-partner.pl
biuro@przewozy-partner.pl

dobry dojazd z Lublina na Roztocze
Wyjazdy z dworca południowego przy PKP
od poniedziałku do soboty (z wyjątkiem świąt) o godz. 8.20 i 15.40
w niedziele o 18.55
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ZAMOŚĆ STARE MIASTO

NIEZAPOMNIANY POBYT
W SERCU MIASTA IDEALNEGO
AN UNFORGETTABLE STAY
IN THE HART OF THE IDEAL TOWN
Idealna lokalizacja Ideal location
Wyjątkowa atmosfera Unique atmosphere
Profesjonalna obsługa Professional service
54 przytulne pokoje 54 cozy rooms
Smaczna kuchnia Tasty cuisine
3 sale konferencyjne 3 conference rooms
Monitorowany parking Monitored car park
Wi-Fi

HOTEL MERCURE ZAMOŚĆ STARE MIASTO | UL. KOŁŁĄTAJA 2/4/6 | 22-400 ZAMOŚĆ
TEL.: +48 84 639 25 16 | E-mail: H3431@accor.com

mercure.com

|

Ponad

700 hoteli w 50 krajach

|

infolinia

801 606 606

