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LOT Roztocze

Jak zostać zdrowym leniem?
Ż

Roztocze
Witalność z natury

ycie pędzi, czas mija, a my mijamy sami siebie. Brakuje czasu na spotkanie z rodziną i przyjaciółmi, a co najważniejsze - z samym sobą.
Zbliża się urlop, wolny weekend. Może gdzieś pojechać? Zastanawiacie
się przed ekranem komputera, poszukując inspiracji do wyjazdu. Bałtyk?
Góry? Fajnie, ale już tam byliście, a poza tym jak wszyscy wpadną na ten
sam pomysł, to gdzie odnajdziecie miejsce dla siebie – poszukiwaczy
świętego spokoju i okazji do zwykłego poleniuchowania?

Marka regionu Roztocza oparta jest na
strategii marketingowej opracowanej
przez Lokalną Organizację Turystyczną Roztocze we współpracy z Kancelarią Doradczą Synergia. Koncepcja
funkcjonowanie marki zakłada szereg
działań zmierzających do zwiększenia
rozpoznawalności regionu jak miejsca
atrakcyjnego turystycznie i spełniającego obietnicę zdrowego, aktywnego
wypoczynku na łonie przyrody. Marka Roztocza służy również promocji
lokalnych produktów spożywczych.

Ulrich Schnabel, pisarz, fizyk kwantowy i dziennikarz w swojej znakomitej książce pt. „Sztuka leniuchowania. O szczęściu nicnierobienia”
opisuje leniuchowanie jako poczucie intensywności chwili, całkowite
skoncentrowanie się na sobie, tym, co dla nas najważniejsze. Nie chodzi o leżenie przysłowiowym „plackiem” i wpatrywanie się w sufit, ale
o świadome przejście ze stresującego stanu gotowości naszej głowy do
myślenia i działania, do stanu odpoczynku i wytchnienia. To może stać
się zarówno podczas plażowania, jak i podczas spaceru, wycieczki rowerowej czy innej aktywności. Doskonale pomaga w tym również kontakt
z przyrodą.

Lokalna Organizacja Turystyczna Roztocze
LOT Roztocze jest stowarzyszeniem skupiającym samorządy, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne z obszaru regionu.
Głównym celem organizacji jest kreowanie wizerunku regionu turystycznego Roztocza poprzez wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki i promocję. Stowarzyszenie prowadzi regionalny punkt informacji
turystycznej w Tomaszowie oraz portal internetowy roztoczewita.pl.

Portal internetowy www.roztoczewita.pl
Zapraszamy na naszą stronę internetową, która jest wizytówką regionu
i marki Roztocza. Znajdują się tam 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

Jak to zrobić? Jak zostać zdrowym leniuchem? Otóż jest kilka rad,
które możemy zastosować. Po pierwsze uwolnijmy się o informacyjnego szumu, który zagłusza nas co dzień: telewizja, Internet, telefon itd.
Po drugie podróżujmy tam, gdzie możemy odpocząć od tłumów i cywilizacji, gdzie czas płynie wolniej w swoim naturalnym rytmie, gdzie
spotkanie z przyrodą jest codziennością. Po trzecie otwórzmy się na
spotkanie i rozmowę, taką najzwyklejszą z naszymi bliskimi, przyjaciółmi
ale i ludźmi wokół nas. Po czwarte wysypiajmy się, odnajdźmy miejsce,
które pozwoli nam spokojnie zasnąć i nabrać energii do kolejnego dnia.

Brzmi to trochę jak recepta, ale czy właśnie nie tego potrzeba nam jeśli
myślimy o odpoczynku? No dobrze, a jaki lek zawiera w sobie te wszystkie
składniki? Czy możemy przyjąć go w jednej dawce? Gdzie można zdrowo
poleniuchować i nabrać witalności? Oczywiście na Roztoczu!
Zapraszamy na zdrowe leniuchowanie na Roztoczu!

11 powodów dlaczego warto
przyjechać na Roztocze:
1. Roztocze to najbardziej nasłoneczniony region Polski.
2. Szumy na Tanwi są jednym z 7 cudów polskiej przyrody.
3. Roztoczański Park Narodowy i ponad 30 rezerwatów.
4. Powietrze aromatycznych sosnowych lasów Roztocza doskonale
wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie.
5. 1000 km szlaków pieszych i rowerowych.
6. Spływy kajakowe malowniczymi rzekami.
7. Zdrowa i smaczna kuchnia wprost z natury.
8. Drewniane skarby architektury i słynące z cudów sanktuaria i kapliczki.
9. Kameralne wydarzenia kulturalne na najwyższym poziomie.
10. Raj dla pasjonatów fotografii, wędkarstwa, jazdy konnej i nie tylko.
11. Cisza, spokój, oddech…
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Rowerowy Rok Roztocza

R

ok 2016 na Roztoczu z pewnością należeć będzie do rowerzystów.
Co roku region ten odwiedza ponad 60 tys. miłośników jednośladów
z całego kraju. Co ich przyciąga? Dlaczego wybierają Roztocze na miejsce
swoich wypraw? Odpowiedź jest prosta – to sieć szlaków, która oplata region i łączy wszystkie atrakcyjne miejsca. Zwiedzanie Roztocza z rowerowego siodełka jest niezwykle popularne właśnie dlatego, że jednego dnia
można odwiedzić Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec, Józefów
i Susiec a drugiego nawet wybrać się na Ukrainę, na Roztocze Rawskie.
Oczywiście nie sposób zobaczyć i objechać wszystkiego w dwa dni.
Warto zostać cały tydzień a nawet dwa i z mapą zaplanować cykl wycieczek. Doskonale nadaje się do tego najnowszy przewodnik po trasach
rowerowych Roztocza z ośmioma mapami.
Główną osią podróżowania po Roztoczu jest Centralny Szlak Rowerowy Roztocza oznakowany na czerwono. Szlak prowadzi od Kraśnika
przez Zwierzyniec, Józefów i Susiec do granicy w Hrebennem i dalej do
Lwowa. Szlak ten został uznany przez Polską Organizację Turystyczną
najlepszym produktem turystycznym 2004 roku, a przez National Geographic za trzeci najbardziej interesujący szlak rowerowy w Polsce.
Trasa centralnego szlaku częściowo pokrywa się z popularną trasą
rowerową Polski Wschodniej Green Velo. Dzięki niej na Roztocze można
dotrzeć z Mazur, Gór Świętokrzyskich czy Bieszczad. Na trasie znajduje się wiele miejsc pozwalających na odpoczynek oraz sieć obiektów
noclegowych i usługowych przygotowanych do pomocy rowerzystom.
Więcej na stronie greenvelo.pl
Rowerową stolicą Roztocza jest Józefów. To tutaj działa prężnie
Józefowska Kawaleria Rowerowa, która od lat organizuje wiele atrakcyjnych rajdów i wypraw na Roztoczu Środkowym, takich jak Majówka
Rowerowa czy spotkania rowerzystów na Wzgórzu Polak. Rowerowych
wydarzeń w regionie jest pod dostatkiem i co roku cieszą się one dużą
popularnością mieszkańców oraz turystów z całego kraju.
Roztocze Wschodnie to przede wszystkim Międzynarodowy Rajd
Rowerowy Lubycza Królewska – Rawa Ruska, a Roztocze Zachodnie to
Ogólnopolski Rajd Rowerowy „Jastrzębia Zdebrz”. Dla sprinterów organizowana jest Czasówka Tomaszów – Susiec – Tomaszów, a miłośnicy
MTB spotykają się w ramach forum Roztocze MTB. O popularności rowerów na Roztoczu świadczy aktywność mieszkańców, którzy skupiają

się w wielu grupach miłośników rowerowej przygody na Roztoczu. Są
to min. Rowerowe Roztocze, Klub Kolarski Roztocze, Rowerowy Zamość,
Biłgoraj Przyjazny Rowerzystom i inne.
Szczegółowe informacje o wydarzeniach i szlakach rowerowych
można znaleźć na roztoczańskich stronach internetowych (jkr.org.pl,
roztoczewita.pl) oraz w wielu przewodnikach i informatorach dostępnych w lokalnych punktach informacji turystycznej. W sezonie funkcjonują wypożyczalnie rowerów. Cena za korzystanie z roweru przez jeden
dzień to około 15-20 zł. Wielu kwaterodawców udostępnia swoim gościom rowery bezpłatnie.
opr. Michał Basiński, Tadeusz Grabowski

Popularne szlaki na Roztoczu
W tym roku ukazał się przewodnik wraz z zestawem 9 map, opisujący 58 tras rowerowych
Roztocza.
• Trasa w Roztoczańskim Parku Narodowym ze
Zwierzyńca do Florianki
• Trasa Ziemi Józefowskiej Józefów – Szopowe – góra Kamień – Husiny – Ciotusza Stara
– Majdan Sopocki – Nowiny – Hamernia – Borowe Młyny – Fryszarka – Górecko Kościelne
– Majdan Kasztelański – Józefów.
• Trasa Śladami Ordynacji Zamojskiej Józefów - Górecko Kościelne – Florianka - Zwierzyniec - Sochy - Tereszpol - Górecko Stare - Brzeziny – Borowina - Józefów.
• Szlak Nad Brusienką w okolicy Horyńca
• Szlak Nad Sołokiją w okolicy Lubyczy Królewskiej
• Szlak rowerowy Majdan Sopocki - Krasnobród
• Szlak po schronach bojowych Linii Mołotowa Cieszanów - Wola Wielka
• Szlak Sztolnie na wzgórzu Hołda w okolicy Krasnobrodu
• Szlak Na Figarnię w okolicy Krasnobrodu
• Szlak Pętla Jakubowicka w okolicy Krasnobrodu
• Szlak Doliny Tanwi i Wirowej Obsza - Borowe Młyny – Obsza
• Szlak po gminie Zamość Na skraju Roztocza Skokówka - Mokre

Zapraszamy serdecznie do naszej restauracji z bogatym menu,
gdzie każdy znajdzie coś dla siebie.
Pokoje hotelowe zapewniają komfortowy, spokojny wypoczynek.
Dysponujemy salą barową oraz przestronną salą restauracyjną,
która może pomieścić 200 osób. Dodatkowo istnieje możliwość
podzielenia jej na trzy niezależne mniejsze sale, dzięki czemu każde
organizowane u nas spotkanie będzie miało kameralny klimat.
Organizujemy różnego rodzaju uroczystości typu wesela,
chrzciny, komunie, jubileusze, konferencje, spotkania
firmowe, bankiety.
Znajdą nas Państwo również wśród MPR- Miejsc
Przyjaznych Rowerzystom na szlaku rowerowym
GreenVelo.

Lubycza Królewska, 22-680
Ul. Jana III Sobieskiego 14
tel. 84 664 53 41
zajazdxavier@gmail.com
www.zajazd-xavier.pl
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• Łącznik Szlaku Ikon Wielkie Oczy - Lubaczów - Wola Wielka
• Szlak Jastrzębia Zdebrz Trzęsiny - Głupia Wieś - Teodorówka- Hosznia
Ordynacka – Turobin - Kondraty- Radzięcin - Stara Wieś- Kąty - Biłgoraj
• Szlak Czarna Perła Janów Lubelski – Kocudza – Frampol – Chłopków –
Radecznica – Szczebrzeszyn – Zwierzyniec - Frampol
• Szlak rowerowy „Białej Łady” w okolicy Biłgoraja
• Szlak rowerowy „Pogranicze regionów”: Biłgoraj - Góra Polak – Biłgoraj
• Szlak rowerowy dawnych rzemiosł ludowych Biłgoraj – Frampol
• Szlaki rowerowe w okolicach zalewu Nielisz

Imprezy rowerowe
•
•
•
•
•
•

1-2 V - Józefowska Majówka Rowerowa.
15 V - Rodzinny Rajd Rowerowy. PTTK o/Biłgoraj.
21-22 V - Międzynarodowy Roztoczański Rajd Rowerowy
22 V - Wyścig rowerowy MTB, zalew Biszcza-Żary
22 V - Czasówka w kolarstwie szosowym Susiec - Tomaszów
28 V - II Roztoczański Rajd Rowerowy „Po Roztoczu Lubaczowskim”
szlakiem Green Velo
• 13 VI - XV Rajd rowerowy im. Kazimierza Patałucha. Narol.
• 25 VI - IX Rajd rowerowy „Modelowym Traktem”. Biłgoraj-Nadrzecze. PTTK o/Biłgoraj.

• 26-29 V - Międzynarodowy Rajd „Rowerem po Roztoczu
Zwierzyniec - Lwów”. B.T. Quand
• 7 VII - VIII Rajd rowerowy „Szlakiem Zaborszczyzny”. PTTK o/Biłgoraj.
• 31 VII - X Rajd rowerowy „Żurawinowm Szlakiem”. PTTK o/Biłgoraj.
• 25 IX - Rajd rowerowy „Powitanie Jesieni”. PTTK o/Biłgoraj.
• 4 IX - X Ogólnopolski Rajd Gwiaździsty „Wzgórze Polak”.
• 1-2 X Rajd rowerowy „Złota jesień na Roztoczu z Radiem Lublin”.

Powrót do wspomnień
Planując tegoroczny urlop postanowiliśmy wraz z mężem przypomnieć sobie tereny odwiedzane w młodości. I tak po trzydziestu latach
wyruszyliśmy w sentymentalną podróż na Roztocze. Wiele się tu pozmieniało, ale piękno tych terenów oraz życzliwość tutejszych mieszkańców zachwyciła nas tak samo jak przed laty.
Nogi już nie takie jak dawniej, sił coraz mniej, a że tereny rozległe
- zdecydowaliśmy się więc na zwiedzanie Roztocza na rowerze. Postanowiliśmy skorzystać z usług miejscowych wypożyczalni. Bez trudu
odnaleźliśmy kilka adresów wypożyczalni w Zwierzyńcu - jednak oferta
jednej z nich przeszła nasze najśmielsze oczekiwania.
W wypożyczalni przy ulicy 1 Maja powitał nas sam właściciel, młody człowiek, i jak się później okazało – prawdziwy pasjonat rowerów
a przede wszystkim miłośnik Roztocza. Wręcz idealnie dobrał nam rowery, dodatkowo zaprosił nas do stolika gdzie przy szczegółowej mapie
opowiedział o wszystkich miejscach wartych odwiedzenia w okolicy.
Nasze plany nagle rozrosły się do kilku całodniowych wycieczek. Umó-

wiliśmy się z właścicielem, że rowery będziemy trzymać w naszym pensjonacie, bo to pozwalało nam wyruszać na trasę wcześnie rano a posiłki
planować gdzieś po drodze, przy okazji kosztując wyśmienitych roztoczańskich specjałów.
Jednego dnia w drodze powrotnej z kamieniołomów w Józefowie,
na szlaku w Roztoczańskim Parku Narodowym spotkaliśmy właściciela
naszych rowerów, kiedy jako przewodnik oprowadzał grupę ludzi po
stadninie Konika Polskiego na Floriance. Wtedy okazało się, że takie wycieczki z przewodnikiem ta wypożyczalnia organizuje codziennie po
południu. Dzięki takiej organizacji odwiedziliśmy najważniejsze miejsca
na Roztoczu nie czując zmęczenia, jednym słowem daliśmy radę, a podróżowanie na rowerze było olbrzymią przyjemnością dla nas „staruszków”. Warto dodać, że obecnie sam dojazd ze stolicy na Roztocze stał się
bardzo komfortowy dzięki nowej drodze przez Lublin, dlatego też bardzo chętnie odwiedzimy malownicze Roztocze jeszcze raz w tym roku.
Pozdrawiam Bogusia z Warszawy

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 15.00 startuje wycieczka z przewodnikiem.
W bogatej ofercie codziennie inna trasa.
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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
13-21.08.2016 XI Ogólnopolski Spływ Kajakowy
„RZEKI ROZTOCZA” - Sołokija - Tanew - Wieprz. cena 650 zł/osoba

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

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)
30.06-10.07.2016 XIV Międzynarodowy (XVII Ogólnpolski)
Spływ Kajakowy „BUG 2016” 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)
31.07-10.08.2016 IX Międzynarodowy Spływ Kajakowy
„WOŁYŃ 2016” 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)
18-27.07.2016 XII Międzynarodowy Spływ Kajakowy
„DNIESTR 2016” 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

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.
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Szczebrzeszyn

Festiwal „Szczebrzeszyn – Stolica języka polskiego”
W sierpniu 2015 roku w Szczebrzeszynie odbyła się pierwsza edycja
Festiwalu Szczebrzeszyn – Stolica Języka Polskiego. Latem w Szczebrzeszynie można było spotkać wybitne osobowości świata kultury: językoznawców, pisarzy, dziennikarzy, tłumaczy i artystów. Odbyły się liczne
warsztaty i dyskusje, gry i zabawy językowo-literackie, kiermasz książki,
spotkania autorskie, spektakle teatralne, koncerty i wieczory poezji.

kulturalna stolica Roztocza

S

zczebrzeszyn, jedno z najstarszych miast Roztocza, położony jest na
skraju malowniczej doliny rzeki Wieprz, przy drodze łączącej Zwierzyniec z Zamościem, od którego dzieli go zaledwie 20 km. Nazwę miasta
rozsławił wiersz Jana Brzechwy, którego fragment brzmi: „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie…”, stąd w mieście powstały aż dwa
pomniki chrząszcza: drewniany przy źródle na Błoniu i dwumetrowy,
odlany z mosiądzu stojący w centrum miasta, na rynku przed ratuszem.

W szczebrzeszyńskim Festiwalu wzięło udział kilkudziesięciu pisarzy
i poetów, zarówno znanych jak i debiutujących, między innymi Marek
Bieńczyk, Katarzyna Bonda, prof. Jerzy Bralczyk, Mariusz Czubaj, Anna
Janko, Grzegorz Kasdepke, Ryszard Krynicki, Wiesław Myśliwski, Grażyna
Plebanek, Eustachy Rylski, Ziemowit Szczerek, Mariusz Urbanek, Józef
Wilkoń, Adam Zamoyski, Jakub Żulczyk.

Pomnik chrząszcza na rynku
oraz rozległy, najstarszy na Lubelszczyźnie kirkut, liczący ok. 400 macew.
Południowo-wschodnią część miasta zamyka szeroka pradolina
Wieprza, a na zachód ma początek sieć malowniczych, głębokich wąwozów lessowych. Takiej plątaniny wąwozów nie ma nigdzie indziej na
Roztoczu, stąd to trudne do przebycia miejsce nazwano Piekiełkiem.
Przez ten labirynt prowadzą szlaki i ścieżki piesze oraz rowerowe. Wąwozy są bez wątpienia największą atrakcją Szczebrzeszyńskiego Parku
Krajobrazowego, którego 35 procent leży na terenie gminy.

Wnętrze cerkwi prawosławnej
Szczebrzeszyn to miasto o bogatej architekturze sakralnej. Nieopodal rynku można podziwiać dwa kościoły katolickie z początku XVII
w. Św. Mikołaja Biskupa i klasztorny, franciszkański Św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Oba wybudowane z fundacji ordynatów Zamoyskich w stylu
renesansu lubelskiego, mają bogatą stiukową dekorację sklepień. Wyjątkowym zabytkiem jest jedna z najstarszych w Polsce murowanych
cerkwi prawosławnych, pod wezwaniem Zaśnięcia Bogurodzicy, bogato zdobiona polichromią. O wielokulturowości miasta świadczy także
dawna synagoga z początku XVII w. – obecnie Miejski Dom Kultury

Renesansowy kościół p.w. św. Mikołaja

Malownicza przyroda Roztocza sprzyja aktywnej turystyce. Rozwija
się turystyka piesza i rowerowa, dzięki licznym szlakom, które przebiegają na terenie gminy m.in.: centralny szlak rowerowy Roztocza, wschodni
szlak rowerowy Green Velo, czerwony szlak Partyzancki, ścieżki rowerowe i dydaktyczne. Popularne są także imprezy rekreacyjno-sportowe,
rajdy piesze, rowerowe i Nordic Walking.

Największą atrakcją festiwalu były koncerty - „Atramentowa”, Stanisławy Celińskiej a także widowisko literacko-muzyczne na podstawie
wierszy Herberta, z muzyką Karima Martusewicza, w którym wystąpily
między innymi aktorki Dorota Landowska i Katarzyna Herman.

Maja Komorowska

Ideą festiwalu jest stworzenie nowoczesnego, cyklicznego wydarzenia kulturalnego, prowadzonego w formie spotkań wokół języka polskiego i polskiej literatury.
Mamy nadzieję, że impreza na stałe zagości w naszym mieście i rozpropaguje jego wielokulturową historię i nazwę na szeroką skalę. Ze
względu na ogromną popularność przedsięwzięcia, w dniach 6-15 sierpnia 2016 r. planowana jest organizacja drugiej edycji festiwalu.

W sezonie wiosenno-letnim za sprawą licznych imprez tętni życie
kulturalne miasta. Najważniejszym cyklicznym wydarzeniem są Dni
Chrząszczowego Grodu. Odbywają się tu również liczne festiwale:
Wymowy Polskiej im. Jana Brzechwy, „Rozśpiewany chrząszcz”, Śladami
Singera, „Eurofolk”, „Szczebrzeszyn-stolica języka polskiego” oraz liczne wystawy plastyczne.

Jerzy Sosnowski i prof. Jerzy Bralczyk

O każdej porze roku będąc w Szczebrzeszynie warto odwiedzić liczne galerie malarzy.

Szczebrzeszyn, ul. Słodka 1
tel. 515 167 912, 515 292 268
www.restauracjaklemens.pl

Wąwozy lessowe
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• Restauracja + pokoje noclegowe
• Jedyny wiatrak roztoczański
• Muzeum Skarbów Ziemi i Morza
• Muzeum Dawnych Rzemiosł
• Oryginalna kuźnia kowalska
• Tłocznia olejów - 15 różnych gatunków
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Olejarnia Świąteczna

5

3
Czarna woda, gdzie diabeł mówi „dobranoc”.
Tu można poczuć magię Roztocza popijając wino,
słuchając śpiewu ptaków i odpoczywając w cieniu
starych jabłoni.
Zapraszamy na degustację i zwiedzanie winnicy
od wtorku do niedzieli o godzinie 18:00.

2

Gospodarstwo w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.
Skansen - Najbardziej Innowacyjny Produkt Turystyki Wiejskiej
Olej œwi¹teczny - Najlepszy Polski Produkt Regionalny
Olejarnia Świ¹teczna - punkt Roztoczañskiego Ekomuzeum
„Œwi¹teczna Kraina”.

Czarnowoda 4
22-442 Adamów
tel. 506 003 301
www.czarnowoda.iq.pl

4

Restauracja Muzealna
,

ORMIANSKIE PIWNICE

Zamość, ul. Ormiańska 30

Kuchnia Regionalna
Smaki Roztocza

Skansen olejarski

Kuchnia Ormianska

~
Obsluga
grup zorganizowanych

tel. 84 638 73 00, 796 305 110
e-mail: info@muzealna.com.pl

www.muzealna.com.pl

Beata i Andrzej Skrzyńscy
Guciów 21, 22-470 Zwierzyniec
tel 793 668 445
www. wiejski-chleb-na-zakwasie.pl
domowe.smaki@interia.pl

Chleb z pieca
•
•
•
•
•
•
•
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Chleb Żytni na zakwaskie
Słodka bułka drożdżowa
Smalec domowy z dodatkami
Smarowidło z dzika
Żniwne mięso
Soki, miody, dżemy, grzyby, ogórki...
Co las urodzi, a gospodyni
do słoików upchnie

Zapraszamy
do Guciowa

1

zeskanuj i zobacz film:
Edukacja naturalnie odc.3

6

Olejarnia Œwi¹teczna
Ruszów 9, 22-437 £abunie
tel. 504 979 855
604 292 275
www.olejarniaswiateczna.pl
/olejarnia

Godziny otwarcia:
wrzesień-czerwiec
- pon-czw 8.00-16.00
- pi¹tek 12.00-18.00
- sobota 8.00-16.00
lipiec-sierpień
- pon-czw 10.00-18.00
- pi¹tek 12.00-18.00
- sobota 10.00-18.00
- œroda 16.00
widowisko „Jak drzewiej bi³o siê olej”

Goście indywidualni - oferta
• zwiedzanie skansenu z przewodnikiem przez cały sezon
turystyczny, degustacja oleju, zakup pamiątek
• widowisko „Jak drzewiej biło się olej” poł¹czone ze zwiedzaniem skansenu i degustacja oleju (1 godz.) w wakacyjne
środy o godz. 16.00
Grupy turystyczne i szkolne - oferta
• zwiedzanie skansenu, degustacja oleju, zakup pamiątek
• widowisko „Jak drzewiej biło sie olej” (pokaz tłoczenia)
• organizacja ogniska z pieczeniem kiełbasek
• kuchnia polska i regionalna (wysyłamy menu i cennik)
Lekcje w Zagrodzie Edukacyjnej
• „Jak drzewiej bi³o siê olej”
• „Jak to ze lnem by³o” - od cennego w³ókna do z³otego oleju.

Zapraszamy na zakupy:
OleChata - Ruszów olejarnia
- œwie¿y olej z naszej olejarni
- miody roztoczañskie
- pami¹tki
- inne produkty regionalne

olechata.pl - sklep internetowy
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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.
22-470 Zwierzyniec, Turzyniec 39
tel. 503 564 078, 505 425 215
www.ranczoturzyniec.pl
ranczo.turzyniec@wp.pl

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”.

12 miejsc noclegowych
pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami
duża altana z grillem
miejsce na ognisko
bilard

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.

Ścieżka rowerowa nad stawami Echo

Zwierzyniec
miasto - ogród

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

Z
RODZINNA PASIEKA SURMACZÓW NA ROZTOCZU

Pszczeli Dworek

przednie miody niespotykane często
Gorajec - Zagroble 34
www.pszczeli-dworek.pl
pszczelidworek@wp.pl

tel. 84 681 03 22
721470186

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”, a od tego roku przez Zwierzyniec został wytyczony Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo.

21 maja, procesja na wodzie
tu, co roku 21  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

Kościółek Na Wyspie
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AGROTURYSTYKA Z PASJĄ
Kwaterodawcy udzielają informacji turystycznej, doradzają jak miło spędzić czas
oraz gdzie się udać, aby zobaczyć interesujące miejsca

Stowarzyszenie Kwaterodawców
Miasta i Gminy Zwierzyniec
22-470 Zwierzyniec, ul. Słowackiego 2
tel. 668 840 003
e-mail: agrozwierzyniec@wp.pl
www.agroturystykazwierzyniec.pl

Roztoczański Park Narodowy
Roztoczański Park Narodowy
ul. Plażowa 2; 22-470 Zwierzyniec
tel. 84 687 20 66; 687 20 70
fax 84 687 21 22
e-mail: sekretariat@roztoczanskipn.pl
www.roztoczanskipn.pl

R

oztocze to malownicze pasmo wzniesień
ciągnące się od Kraśnika do Lwowa. W części środkowej polskiej części Roztocza położony jest, powstały w 1974 roku, Roztoczański
Park Narodowy, który dziś na powierzchni ok.
8.5 tys. hektarów chroni i udostępnia dla nauki, edukacji i turystyki dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu. Głównym bogactwem Parku są niepowtarzalne krajobrazy, zróżnicowane drzewostany
o charakterze naturalnym, które w 95 % pokrywają powierzchnię Parku
oraz wielka bioróżnorodność. Lasy Parku to głownie majestatyczne bory
jodłowe i buczyny karpackie. Pośród nich żyją; wilki, rysie, kuny, borsuki
oraz jelenie, sarny i dziki. Występuje to ok. 227 gatunków ptaków oraz
wiele rzadkich gadów, płazów i owadów. W 1982 roku sprowadzono
do parku koniki polskie będące potomkami tarpanów, dawnych dzikich
koni które żyły na Roztoczu. Konik polski jest herbowym zwierzęciem
Roztoczańskiego Parku Narodowego i można go zobaczyć w ostoi przy
„Stawach Echo” i we Floriance – śródleśnej osadzie Parku.
Zwiedzanie Parku najlepiej rozpocząć od Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w którym prezentowane są wystawy, realizowane są zajęcia
edukacyjne, funkcjonuje punkt informacji turystycznej. Na terenie parku
znajdują się terenowe bazy edukacyjne, Park przecina 5 szlaków turystycznych, 9 ścieżek poznawczych, 4 trasy rowerowe.
Ośrodek Edukacyjno-Muzealny
ul. Plażowa 3; 22-470 Zwierzyniec
tel. 84 687 22 86
e-mail: oemrpn@roztoczanskipn.pl
www.roztoczanskipn.pl
Wystawy w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym
• „W krainie jodły, buka i tarpana” – wystawa stała czynna od 01.01.2010r.
Wystawa składa się z 11 dioram prezentujących 17 środowisk. Ten niepowtarzalny, multimedialny spektakl wzbogacony odpowiednią scenografią, światłem i dźwiękiem zabiera w swoistą wyprawę w świat
przyrody Parku i Roztocza.
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• „Roztocze” - wystawa czasowa (26.04 - 31.12.2016 r.) przedstawia za pomocą plansz, dioram prezentacji multimedialnych i plastycznej mapy
w 3D, Roztocze jako obszar różnorodności przyrodniczej na pograniczu
państw, regionów i kultur. Wystawie towarzyszy plenerowa wystawa
prezentująca dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu.
• „Śladami Aleksandry Wachniewskiej, malarki i orędowniczki ochrony
przyrody Roztocza” –(24.11.2015 r. – 28.03.2016 r.) wystawa prac dzieci
uczestniczących w przeglądzie prac plastycznych.
Izba Leśna we Floriance
Górecko Stare 105, 23 – 460 Józefów
tel. 84 687 22 86
e-mail: oemrpn@roztoczanskipn.pl
www.roztoczanskipn.pl
Wystawy w Izbie Leśnej we Floriance
• ,,Leśniczówka w dawnej Ordynacji Zamojskiej” – stała wystawa etnograficzna czynna od 2004r., prezentująca leśniczówkę dawnej Ordynacji Zamoyskiej w okresie międzywojennym XX wieku.
„Narzędzia i urządzenia rolno-leśne” - etnograficzna ekspozycja stała.
• „Florianka - bastion niepodległości” - wystawa historyczna o roli właścicieli i mieszkańców osady Florianka w walkach o niepodległość Polski.
Roztoczańskie Centrum
Naukowo-Edukacyjne
Biały słup 16, 22-470 Zwierzyniec
tel. 84 687 30 56
e-mail: monitoring@roztoczanskipn.pl
www.roztoczanskipn.pl
Wystawa w Roztoczańskim Centrum Naukowo-Edukacyjnym
• „Roztoczański Park Narodowy - przyroda i człowiek” – wystawa fotograficzna czynna od 1.01 do 31.12.2016r.
Niektóre imprezy
• „Józefowska majówka rowerowa” 30.04 - 1.05.2016 r. - rajd rowerowy,
• „Roztoczański Gąsiorek” - turniej win nalewek, miodów pitnych 4.09.2015 r., rozstrzygnięcie,
• Europejskie Dni Ptaków” - 04-05.10.2016 r., prelekcje, warsztaty oraz
liczenia ptaków w ramach ogólnopolskiej akcji organizowanej przez
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,
• Dzień otwarty Roztoczańskiego Parku Narodowego – impreza plenerowa 06.08.2016 r.
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Krasnobród
serce Roztocza

Zalew z widokiem na kamieniołomy

K

rasnobród to malowniczo położona miejscowość w dolinie rzeki
Wieprz, przepełniona bogactwem przyrody, nasycona pięknym
i zróżnicowanym krajobrazem. Można tu odkryć głębokie wąwozy,
wejść na porośnięte lasem wzgórza, zaobserwować rzadkie gatunki ptaków, kryjące się w dolinie rzeki i strumyków. W gorące dni można wypocząć na złotym piasku plaży nad zalewem czy ochłodzić się krystalicznie
czystą wodą wielu podzboczowych źródeł znajdujących się na terenie
Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego.
Krasnobród to przede wszystkim ośrodek wypoczynkowy, turystyczny, religijny i uzdrowiskowy.
Na wypoczynek i relaks w letnie gorące dni zaprasza zalew kąpieliskowy. Lustro wody przekracza 21 ha. Wokół zalewu można pospacerować promenadą, skorzystać z bazy gastronomicznej, wypożyczalni
sprzętu wodnego, możliwości wędkowania oraz zrelaksować się na wyspie pełnej wodnych atrakcji czy sprawdzić swoją odwagę i sprawność podczas zabawy w parku linowym.
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 stał się „roztoczańską Częstochową”. To wszystko za
sprawą małego obrazka Matki Bożej Krasnobrodzkiej, od której od wieków pielgrzymi otrzymują łaski. Wśród tych osób- cudownie uzdrowio-

na została Marysieńka, żona 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. Tuż za ogrodzeniem
kościoła, w modrzewiowym lasku usytułowane zostały stacje Drogi
Krzyżowej - kalwaria krasnobrodzka. Na terenie byłego klasztoru Ojców Dominikanów znajduje się Muzeum Maryjne. W podwórzu parafialnym zwiedzić można Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej z wystawą
etnograficzną, paleontologiczną, garncarską oraz florą i fauną. W modrzewiowym spichlerzu zorganizowano Muzeum Wieńców Dożynkowych, tuż obok ptaszarnię. Spod Kaplicy na Wodzie zaczerpnąć
można wody, która według przekazów ma moc uzdrawiającą i przywracającą miłość. Warto odwiedzić również Kaplicę św. Rocha stojącą
w malowniczym rezerwacie chroniącym pomnikowe buki, jodły i naturalny bór sosnowy przepełniony aromatem żywicy.
Aktywny turysta może skorzystać tutaj z wielu ścieżek spacerowych,
szlaków pieszych i rowerowych. Można wypożyczyć rower lub kije do
nordic walking i dotrzeć do mało znanych zakątków okolic, np. do uroczyska Belfont, zajrzeć do sztolni w Senderkach. Turyści poszukujący artystycznych doznań mogą odwiedzić „Galerię Szur” oraz galerię sztuki ludowej w Majdanie Wielkim. Melomani wysłuchać mogą Letnich
Międzynarodowych Koncertów Organowych, które od 1975 r. odbywają
się w krasnobrodzkim kościele oraz wziąć udział w Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Artem ad Astra”. W Krasnobrodzie organizowane są także Przeglądy Orkiestr Dętych oraz letnie
koncerty na placu Siekluckiego. Miłośnicy geologii zobaczyć mogą
utworzone w nieczynnym kamieniołomie stanowisko dokumentacyjne, na którego szczycie stoi baszta widokowa oraz odwiedzić ścieżkę
edukacyjną z naturalnej wielkości dinozaurami.
W Krasnobrodzie jest ponad 2300 miejsc noclegowych; można się
zakwaterować w ośrodkach wypoczynkowych, pensjonatach, gospodarstwach agroturystycznych, licznych pokojach gościnnych, domkach
campingowych czy polach namiotowych.
Z racji położenia Krasnobród stanowi idealną bazę wypadową do
zwiedzania Roztocza i Zamościa. Stąd można się również wybrać na zorganizowaną wycieczkę do Lwowa.
www.krasnobrod.pl
www.it.krasnobrod.pl
www.malowniczeuzdrowiska.pl

Zalew i baseny z lotu ptaka
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Film promocyjny
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Puszcza Solska
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

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.

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.

Oferujemy pobyt w formie pakietu
(nocleg + wyżywienie inclusive):
letni, zimowy, sylwestrowy.

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

Uzdrowisko w Sercu Roztocza
Sanatorium Rehabilitacyjne

Kwatera myśliwska Hamernia

Leczymy

Dysponujemy

• 152 miejscami noclegowymi w 3 budynkach
• nowoczesną bazą zabiegową i SPA
• krytą ujeżdżalnią
• placem zabaw dla dzieciw
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Rezerwat Nowiny
To rezerwat torfowiskowy. Utworzony w celu zachowania bogatej
roślinności wodnej i torfowiskowej śródleśnych bagienek oraz ochrony
występujących tam chronionych roślin torfowiskowych.

im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie
• schorzenia narządu ruchu
• schorzeń neurologicznych
• schorzeń układu oddechowego
• otyłość

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.

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

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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Zalew rekreacyjny w Józefowie

Józefów
T

Józefowska majówka rowerowa

turystyczna perła
regionu lubelskiego

en zaszczytny tytuł przyznany w plebiscycie zorganizowanym przez
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego przy współpracy
z Kurierem Lubelskim, Radiem Lublin i TVP O/Lublin, gmina Józefów posiada od 2014 r. O sukcesie gminy Józefów zadecydowało wiele czynników, które również w 2016 r. powinny zachęcić turystów do jej odwiedzin.
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: 3 szlaki i 2 trasy rowerowe, 9
szlaków pieszych, 3 trasy nordic walking, 7 ścieżek poznawczych, 3 centra
rekreacji, zalew rekreacyjny i 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 szlaków (m.in.
Green Velo) i tras rowerowych naniesionych na mapy i urządzenia
mobilne; jest też wypożyczalnia rowerów, która oferuje ich 50,
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Wpisz w wyszukiwarce „Józefów”

•

Pobierz aplikację na swój telefon, zainstaluj i korzystaj
z przyjemnością!

Aplikacja mobilna „Józefów i Roztocze Środkowe” to propozycja dla osób posiadających smartfony lub tablety, która umożliwia błyskawiczne znalezienie
informacji turystycznych o Józefowie i okolicach. Znajdziemy w niej m.in. trasy
piesze i rowerowe z nawigacją gps, bazę miejsc noclegowych i gastronomicznych, kalendarz imprez i wiele innych niezbędnych informacji przydatnych każdemu turyście. Aplikacja jest aktualizowana na bieżąco. Liczymy, że zostanie
ona pomocnym źródłem informacji o Józefowie i Roztoczu Środkowym dla
osób posiadających urządzenia mobilne.
Aplikacja wykorzystuje mapy OpenStreetMap i GPS.
Aplikacja działa w trybie offline.
Aplikacja działa na platformy: Android oraz iOS.
Aplikacja jest aktualizowana na bieżąco.

Józefów i Roztocze Środkowe

• sporty ekstremalne z wykorzystaniem ścianki
wspinaczkowej, parku linowego, zorbingu, toru
pumptruck,
• wędkowanie nad zalewem wędkarskim,
• narciarstwo biegowe i zjazdowe.
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.

• 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,
• kąpielisko z zapleczem gastronomicznym, siatkówka plażowa,
pływanie kajakiem, rowerem wodnym lub kulą sferyczną po zalewie rekreacyjnym,

Bezpłatna aplikacja mobilna pn. Józefów i Roztocze Środkowe przygotowana w App Store i Google play zawiera pełną informację o atrakcjach turystycznych gminy Józefów.

Trasa nordic walking w Józefowie

•

bezpłatna aplikacja mobilna

• tenis ziemny, piłka nożna, siatkówka i koszykówka na „Orliku” oraz możliwość poćwiczenia na siłowni zewnętrznej przy „Orliku” oraz
siłowni w Miejskim Ośrodku Kultury,

Wyjątkowej atmosfery tych miejsc będzie można doświadczyć
podczas największych imprez turystycznych i kulturalnych organizowanych w Józefowie, są to: 1-2 maja – Józefowska Majówka Rowerowa, lipiec – plener malarsko-rzeźbiarski, sierpień - Festiwale: Śladami
Singera i Kultury Ekologicznej, wrzesień – rajd pieszy im. J. Jóźwiaka.;
IT – tel. 84 687 96 69.

• dla najmłodszych: zjeżdżalnia rodzinna przy zalewie rekreacyjnym, piaszczysta plaża, kąpiel pod nadzorem ratownika i dwa place zabaw

Znajdź w swoim telefonie stronę sklepu App Store lub Google Play lub
odczytaj poniższy fotokod

bezpłatna aplikacja mobilna

Jak skorzystać z aplikacji?
•

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju „ Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przydatne adresy: gmina Józefów – www.ejozefow.pl
Józefowska Kawaleria Rowerowa – www.jkr.org.pl

Festiwal Śladami Singera
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Susiec

przygoda w naturze
G

mina Susiec położona jest na wyżynnym terenie Roztocza. Jej obszar w większości stanowią lasy Puszczy Solskiej. Płynące po niej 4
rzeki: Tanew, Jeleń, Potok Łosiniecki i Sopot oraz położony w Majdanie
Sopockim 16 hektarowy zalew tworzą przyrodniczą oazę. Na zalewie
utworzono kąpielisko z atrakcyjną plażą i molo do opalania, wypożyczalnie kajaków i rowerów wodnych. Wokół funkcjonują punkty gastronomiczne. O atrakcyjności gminy świadczą rzesze turystów odwiedzający każdego roku jej teren. Zachętą pobytu jest też rozwinięta baza
turystyczna. Istniejące w Suścu Roztoczańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne (www.susiec.com.pl) zrzesza 37 obiektów o łącznej ilości
ponad 1300 miejsc noclegowych. Gmina leży w centrum Roztocza Środ-

Rezerwat nad Tanwią
kowego skąd jest blisko do Zamościa, Lwowa , Zwierzyńca czy Horyńca Zdroju. Do najciekawszych atrakcji należą: Rezerwat „Nad Tanwią”
ze słynnymi wodospadami i okrężnym „Szlakiem Szumów”, rezerwat
„Czartowe Pole” z ruinami papierni Zamojskich czy urokliwie położone kamieniołomy w Nowinach i na Wapielni - najwyższym wzniesieniu
Roztocza Środkowego.

Roztoczańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne w Suścu

www.susiec.com.pl
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LEŚNA KWATERA H. i W. Rebizant
LEŚNY ZAJAZD G. Pogudz
JELONEK L. M. Pardus
DOM WCZASOWY LECH A. Dziedzic
SAMI-SWOI R. Wdowiak
HUBERTUS T. Pakosik,
WOJTYŁÓWKA A. Kope,
OSTOJA J. Gajewska
POD SOSNAMI H. Pardus
JAGÓDKA B. Onuszczuk
STOKROTKA A. i K. Łagowscy
O. W. ROZTOCZANKA D. Naklicki
LEŚNY ZAKĄTEK G. Hałasa
PENSJONAT SOSNOWE ZACISZE
KRZYSZÓWKA M. Krzyszycha
SŁONECZNY GAJ L. Hałasa
DOMOWE ZACISZE J. Litkowiec
AGA POKOJE GOŚCINNE A. Hałasa
JODEŁKA i ŚWIERK B. Kozyra
GOŚCINIEC Cz. Kosior
TAWERNA NAD SOPOTEM
U KRYSTYNY K. Kowalik
NAD ZALEWEM A. Szczogryn
POD BRZOZAMI A. Kuczyńska
POD LASEM S. i C. Burda
NAD STRUMYKIEM, G. Pieknioczka
DOMEK NAD POTOKIEM S. Borkowski
DOMKI NAD WODĄ D. i M. Szarowolec
U JACKA J. Bugno
WYPOCZYNEK U PIOTRA P. Zawiślak
DOMEK MAJOWY M. Zawiślak
Siedlisko DUMKA,
KOŁO MŁYNA T. Grześnikowska
RODZINNY OŚR. WYP. KORKOSZE
SPŁYWY KAJAKOWE D. Hałasa
STRAŻNICA CARSKA O. T., M. Steć
POD AKACJAMI S. i S. Pogudz
KĘDRAWKA E. i M. Lipiec
SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE

Susiec, ul. Leśna 2
Susiec, ul. Piwna 8
Susiec, ul. Partyzantów 1
Susiec, ul. Partyzantów 16
Susiec, ul. Długa 10
Susiec, Tomaszowska 15, Paary
Susiec, ul. Tomaszowska 32B
Susiec, ul. Tomaszowska 32A
Susiec, ul. Tomaszowska 17
Susiec, ul. Tomaszowska 19
Susiec, ul. Tomaszowska 21A
Susiec, ul. Tomaszowska 23
Susiec, ul. Tomaszowska 25
Susiec, ul. Turystyczna 27
Susiec, ul. Tomaszowska 50
Susiec, ul. Słoneczna 4
Susiec, ul. Słoneczna 10
Susiec, ul. Tomaszowska 138
Majdan Sop. I, Susiec, ul. Długa 28
Majdan Sop. II 62A
Majdan Sop. II 62B
Majdan Sop. II 52
Majdan Sop. II 54
Majdan Sop. II 40A
Majdan Sop. II 140
Rybnica 9a
Rybnica 73
Rybnica 27
Nowiny 49
Nowiny 27
Nowiny 36
Wólka Łosiniecka 2
Wólka Łosiniecka 94A
Huta Szumy 34 (Korkosze)
Huta Szumy 37
Paary 130A
Oseredek 144
Ciotusza Nowa 112 (Kędrawka)
Susiec, ul. Tomaszowska 53

www.roztocze.net.pl/rebizant
www.lesnyzajazd.com.pl
www.susiec.com.pl/pokoje-goscinne-jelonek
www.domwczasowy-lech.pl
www.susiec.com.pl/sami-swoi
www.susiec.com.pl/hubertus
www.susiec.com.pl/koper-andrzej
www.susiec.com.pl/ostoja
www.pod-sosnami.com.pl
www.susiec.com.pl/onuszczuk-beata
www.stokrotka.susiec.com.pl
www.roztoczanka.com.pl
www.susieclesnyzakatek.pl
www.sosnowe-zacisze.pl
www.krzyszycha.spanie.pl
www.slonecznygaj.pl
www.roztocze.net.pl/litkowiec
www.aga-roztocze.pl
www.agroturystyka.susiec.com.pl
www.susiec.com.pl/kosior-czeslawa
www.susiec.com.pl/tawerna-nad-sopotem
www.susiec.com.pl/kowalik-krystyna
www.roztocze.net.pl/szczogryn
www.susiec.com.pl/kuczynski-zdzislaw
www.roztocze.net.pl/burda
www.nad-strumykiem.pl
www.nadpotokiem37.pl
www.roztocze.net.pl/szarowolec
www.susiec.com.pl/bugno
www.agroturystykawnowinach.pl
www.agroturystykawnowinach.pl
www.siedliskodumka.com.pl
www.susiec.com.pl/grzesnikowska-teresa
www.susiec.com.pl/domki-korkosze
www.kajakisusiec.pl
www.carskastraznica.pl
www.pod-akacjami.com
www.domeknadsopotem.pl
www.gok.susiec.pl
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609 529 026, 84 665 48 31
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513 961 329
695 404 046, 695 404 053
605 335 133
84 664 48 17, 606 661 255
84 665 44 91, 601 339 302
798 690 002, 500 456 506
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Zalew w Majdanie Sopockim
Tereny gminy kuszą różnorodnymi możliwościami aktywnego wypoczynku. Do spacerów zachęca 8 pieszych szlaków turystycznych
i 3 ścieżki przyrodniczo–spacerowe. Gmina Susiec to też doskonałe
miejsca dla rowerzystów. Wytyczono tu 7 oznakowanych szlaków rowerowych w tym Szlak Polski Wschodniej Green Velo, oraz ścieżkę rowerową o długości 19 km na trasie Tomaszów Lub. - Susiec - Szumy - Paary.
Wydane przewodniki i mapy pt. „Rowerem po Roztoczu” oraz ustawione
w newralgicznych miejscach tablice informacyjne ułatwiają orientację
w terenie. W letnie dni organizowane są popularne spływy kajakowe po
rzece Tanew na trasie Paary – Rebizanty. Gmina może też pochwalić się
kamienną wieżą widokową w Suścu i unikalnym Muzeum Pożarnictwa
w Oseredku. Dodatkowe atrakcje zapewniają usytuowane w Suścu dwa
baseny kąpielowe i park linowy. W okresie zimowym Susiec słynie z organizowanych kuligów. Na terenie lasów wybudowano tory narciarskie
do biegów w stylu klasycznym. Szczegółowe wiadomości i materiały promocyjne można uzyskać w punkcie informacji turystycznej znajdującym
się w Gminny Ośrodku Kultury w Suścu, ul. Tomaszowska 100, tel. 84 665
44 10 w. 22 lub 531 475 652, e-mail: it@susiec.pl, www.gok.susiec.pl. GOK
wraz z gminą organizują wiele imprez. Najważniejszymi są: Jarmark Susiecki z Biegiem nad Tanwią (w okresie majówki) i Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu (w ostatnią niedzielę lipca).

Trasa do Borowych Młynów

Spływ na rzece Tanew
Dodatkowo informacją służy Urząd Gminy Susiec,
ul. Tomaszowska 100, tel. 84 665 48 93 w. 24, e-mail:
gmina@susiec.pl, oraz strony: o charakterze turystycznym www.turystyka.susiec.pl i oficjalna gminy
www.susiec.pl.
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Rowerem
24

po gminie Susiec
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Zamość

– stare miasto
z niepowtarzalną,
renesansową architekturą

Restauracja Muzealna

Wybudowany w 1580 roku Zamość był urzeczywistnieniem wizji „miasta idealnego”. Dzisiaj to dynamiczne
centrum gospodarcze i kulturalne.

,

ORMIANSKIE PIWNICE

Kuchnia Ormianska
Kuchnia Regionalna
Smaki Roztocza

~
Obsluga
grup zorganizowanych

tel. 84 638 73 00, 796 305 110
e-mail: info@muzealna.com.pl
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www.muzealna.com.pl

Zamość, ul. Ormiańska 30

Projektując miasto na zlecenie kanclerza i hetmana Jana Zamoyskiego, włoski architekt Bernardo
Morando zręcznie splótł idee włoskiego renesansu
z polskimi tradycjami i oczekiwaniami fundatora.
Stało się ono wyrazem współistnienia i harmonijnego uzupełniania się kultur Wschodu i Zachodu Europy, bowiem w zadziwiająco zgodny jak na owe czasy
sposób żyli tutaj obok siebie Polacy, Włosi, Niemcy,
Rusini, Ormianie, Szkoci, Grecy i Żydzi.
Wzniesiono ratusz, kolegiatę oraz mieszczańskie
kamienice z podcieniami, w których rozkwitł handel.
Miasto otoczono bastionowymi umocnieniami. Idee
intelektualne epoki oraz ambicje i fortuna sponsora złożyły się na to, że Zamość od wieków zachwyca,
udowadniając, że w pełni zasługuje na miano „perły renesansu”.
Na zamojskim Starym Mieście jest aż 120 zabytkowych obiektów. Jednocześnie to tętniące życiem
miejskie centrum – pełne galerii, kafejek i restauracji,
ulokowanych w klimatycznych wnętrzach. Na Rynku
Wielkim odbywają się spektakle teatralne i koncerty. Cyklicznie już miasto organizuje festiwale filmowe, folklorystyczne i muzyczne. Zamość szczyci się
najstarszą w Polsce orkiestrą symfoniczną, założoną
w 1881 r. Ma też doskonale rozwiniętą bazę noclegową i gastronomiczną. Jest dogodnym punktem turystycznych wypadów na pobliskie, niezwykłe Roztocze, zachwycające przyrodą i pięknymi krajobrazami.
14 grudnia 1992 roku zamojskie Stare Miasto
zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO. Wydarzenie to było dowodem międzynarodowego uznania dla niezwykłych walorów urbani29
stycznych i architektonicznych Zamościa.

Rynek Wielki,
Ratusz
i Kamienice
Ormiańskie

Najbardziej reprezentacyjna część miasta
to Rynek Wielki z Ratuszem i kamienicami. Rynek nawiązuje do antycznej koncepcji „Forum”. Tu odbywały się i odbywają
najważniejsze dla miasta uroczystości.
Otoczony jest arkadowymi podcieniami
kamienic, które nadają mu niezwykłego
uroku. Kamienice Ormiańskie to najelegantsze i najbardziej zdobne kamienice
Rynku Wielkiego. Swój wygląd zawdzięczają kupcom ormiańskim, a każda z nich
ma swoją nazwę.

Zamość już w chwili założenia był
warowną twierdzą. Wybudowany
w stylu nowowłoskim, otoczony został siedmioma bastionami.
W murach kurtyn wybudowano
trzy bramy – Lubelską, Lwowską
i Szczebrzeską. Wszystkie zachowały się do czasów współczesnych, podobnie jak wiele kurtyn
czy bastionów. W jednym z nich
ulokowana jest trasa turystyczna
prowadząca galeriami strzelniczymi i kazamatami. Na dziedzińcu
Bastionu VII można od kwietnia do
października skorzystać z dodatkowych atrakcji w postaci strzałów
z łuku i armat.

Twierdza Zamość

Rynek Wodny
i Solny
Dwa mniejsze rynki umiejscowione na krótszej osi miasta. Nazwa Rynku Wodnego
wzięła się od bliskości „Wielkiej Zalewy” – rozlewiska rzek
broniącego dostępu do twierdzy. Z kolei nazwa Rynku Solnego pochodzi od handlu solą,
która była tu składowana. Był
to również najważniejszy plac
handlowy.

ZOO Zamość
Zamojski ogród zoologiczny powstał w 1918 r. i jest
jednym z najstarszych w Polsce, co nie przeszkadza
mu być jednocześnie jednym z najnowocześniejszych,
ponieważ w ostatnich latach przeszedł gruntowną modernizację. Perełką zamojskiego ZOO jest motylarnia.

Katedra
Zamojska
Ufundowana przez Jana Zamoyskiego jest trójnawową bazyliką
z rzędami kaplic. Była wotum dziękczynnym hetmana za zwycięskie
wyprawy. Najpiękniejszą kaplicą
jest Kaplica Ordynacka, zwieńczona
barokowymi sztukateriami, z sarkofagiem Tomasza Zamoyskiego, XIV
Ordynata, oraz płytą nagrobną
Jana Zamoyskiego.
30

Synagoga
Synagoga staromiejska związana jest z osiedleniem się w Zamościu Żydów Sefardyjskich,
czyli takich, którzy wywodzą się z Półwyspu
Iberyjskiego. Zamojska świątynia to wybitny
przykład późnorenesansowego budownictwa żydowskiego. Od 2011 r. udostępniona
jest do zwiedzania.
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Zamojska starówka to miejsce całorocznych,
plenerowych prezentacji muzycznych, teatralnych
czy okolicznościowych. Pierwszym akordem jest
Zamojska Majówka, łącząca muzykę i spektakle uliczne z otwarciem sezonu motocyklowego
(1 – 3 maja). Kolejnym sztandarowym wydarzeniem jest „Szturm Twierdzy Zamość” – gigantyczne widowisko historyczne. W tym roku przypada
360. rocznica obrony miasta przed Szwedami, stąd
wydarzenie, zaplanowane w dniach 26 – 29 maja,
ma mieć wyjątkową oprawę.
Już po raz 22. zorganizowany zostanie Jarmark Hetmański (4 – 5 czerwca) podczas którego odbywają się targi sztuki ludowej, rękodzieła
artystycznego oraz koncerty. W programie jest
również Festiwal Produktu Lokalnego, który od
lat dba o kultywowanie tradycji kulinarnych regionu.
Od 1976 roku organizowane jest z kolei Zamojskie Lato Teatralne (18 czerwca – 9 lipca), impreza
łącząca spektakle teatrów klasycznych i ulicznych.
Zamojski Festiwal Kultury (25 – 26 czerwca)
to koncerty, happeningi, wystawy i spotkania
z twórcami. Po raz 15. Zamość gościł będzie artystów z całego świata w ramach festiwalu „Eurofolk” (11 – 18 lipca). Od 4 lat miasto organizuje
festiwal „Spotkania z Historią” (10 – 13 sierpnia),
który jest połączeniem konkursu na najlepszy film
i reportaż historyczny z projekcjami filmowymi
i spotkaniami z reżyserami i aktorami. Ostatnim
akordem wakacji jest festiwal „Wszystko Gra”
(26 – 27 sierpnia), który stanowi fuzję różnych
wydarzeń kulturalnych z udziałem około 100 artystów reprezentujących różne nurty.
Miłośnicy jazzu właśnie w Zamościu mogą
posłuchać go w najlepszym wydaniu. Zamojski
Klub Jazzowy organizuje aż trzy imprezy. Są to:
34. „Jazz na Kresach” (27 – 28 maja), 12. Jazz
Festiwal „New Cooperation” (22 – 23 lipca)
oraz 43. Spotkania Wokalistów Jazzowych
(8 – 10 września).
To tylko wybrane, tzw. „sztandarowe” imprezy
miasta Zamość. Tak naprawdę każdy weekend na
zamojskim Starym Mieście to okazja do wysłuchanie koncertu, obejrzenia happeningu, czy po
prostu – dobrej zabawy.
Jacek Bełz
foto: Lech Okoń, Sławomir Nadra,
Jacek Bełz, Wojciech Wójcik,
Szymon Łyciuk

więcej o mieście: www.zamosc.pl
www.facebook.com/zamosc.twierdza.otwarta
Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej
Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość
tel. 84 639 22 92
e-mail: zci@zamosc.pl | www.zci.zamosc.pl
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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

T

eren Nadleśnictwa Tomaszów to w większości bardzo cenne przyrodniczo obszary. Świadczy o tym fakt, że ponad 70% powierzchni
Nadleśnictwa zostało włączone do europejskiej sieci Natura 2000. Dlatego bardzo ważnym celem jest edukacja społeczeństwa w zakresie
ochrony i zachowania najcenniejszych elementów naszej przyrody
oraz kształtowanie świadomości społecznej na rzecz ochrony środowiska. Rola edukacji leśnej w kształtowaniu właściwych postaw osób
odwiedzających tereny leśnej jest nieoceniona. Nadleśnictwo Tomaszów przygotowało bogatą ofertę edukacyjną. W skład naszej bazy
edukacyjnej wchodzą:
Izba edukacyjna w budynku Nadleśnictwa.
W sali zgromadzono zbiór blisko 120 egzemplarzy rodzimej owadziej
fauny. Można tu także obejrzeć dioramę - gablotę, przedstawiającą rośliny charakterystyczne dla buczyny karpackiej. Wśród zgromadzonych
w sali eksponatów na uwagę zasługują: spreparowane: puszczyk, bielik
i bóbr europejski, niezwykły świadek historii - ponad dwustuletni dąb
oraz olbrzymie gniazdo szerszeni. Można tu także obejrzeć narzędzia,
którymi posługiwali się leśnicy na przestrzeni dziejów: liczydła, drewniane średnicomierze, łaty i numeratory. W sali znajduje się też multimedialny rzutnik, używany podczas prelekcji i spotkań leśnika z dziećmi.
Ścieżka przyrodniczo - edukacyjna im. Naczelnika Państwa Polskiego Józefa Piłsudskiego „Siwa Dolina” w leśnictwie Tomaszów.
Ścieżka edukacyjna piesza „Szlakiem Skamieniałych Drzew” w leśnictwie Siedliska,
Ścieżka rowerowa „Hrebenne - Siedliska” w leśnictwie Siedliska.

Punkt edukacji przyrodniczej na szkółce leśnej w leśnictwie
Szkółka Bełżec
Arboretum przy ścieżce edukacyjnej „Siwa Dolina”.
Arboretum, czyli ogród dendrologiczny, dendrarium - jest to miejsce, gdzie kolekcjonuje się i prowadzi badania nad drzewami i krzewami.
Arboretum zostało oficjalnie otwarte w 2013 r. Obiekt jest jednym z elementów ścieżki edukacyjnej „Siwa Dolina”, znajduje się w Tomaszowie
Lubelskim, nieopodal budynku Nadleśnictwa. Na obszarze 0,58 ha rośnie ponad 70 gatunków drzew i krzewów leśnych i ozdobnych z całego świata. Przy każdym z nich znajduje się stelażyk z tabliczką, na której
znajdują się najważniejsze informacje na temat morfologii, pochodzenia i występowania danej rośliny. Podczas wizyty w arboretum można
zaczerpnąć wiedzy z dziedziny botaniki i poznać ogromne bogactwo
przyrodnicze świata.
Zielona klasa przy budynku Nadleśnictwa.
Zapraszamy wszystkie instytucje, organizacje i placówki oświatowe
do współpracy z leśnikami!

33

Tomaszów Lubelski
tyle słońca w całym mieście...

kralnego budownictwa
drewnianego w Polsce.
W Sanktuarium znajduje się cudowny obraz
Matki Boskiej Szkaplerznej. Świątynia ufundowana została w 1627 r.
przez ordynata Tomasza Zamoyskiego. Ten
modrzewiowy kościół
wybudowany w stylu barokowym ma dwie wieże w fasadzie zwieńczone wielobocznymi, baniastymi hełmami z iglicami. Wewnątrz znajduje się bogate wyposażenie barokowe między innymi ołtarz główny
z pierwszej połowy XVII w.

Centrum miasta

T

omaszów Lubelski jest miastem w województwie lubelskim, położonym na wysokości 275 m n.p.m. nad rzeką Sołokiją na pograniczu
Roztocza i Grzędy Solskiej, jest największym miastem Roztocza Środkowego zwanego także Roztoczem Tomaszowskim, prawa miejskie uzyskało w roku 1621. Założycielem miasta był Tomasz Zamoyski który skutecznie zabiegał o zatwierdzenie prawa miejskiego u króla Zygmunta III
Wazy. Dokument ten został zatwierdzony przez króla w dniu 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 bardzo prężny i szybki jego rozwój. Istniały tu liczne cechy rzemieślnicze,
między innymi cech kowali, garncarzy, stolarzy, stelmachów, kaletników.
Około roku 1630 miasto liczyło już blisko 4 tysiące mieszkańców
Lokalizacja Tomaszowa przy jednym z głównych szlaków Rzeczypospolitej spowodowało, że miasto wielokrotnie doświadczało wielu burzliwych losów, w wyniku czego do dzisiejszych czasów przetrwały nieliczne zabytki architektury drewnianej i murowanej. Koścół pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny to jeden z najcenniejszych sa-

Niedaleko znajduje się kolejny niezwykły zabytek, murowana cerkiew prawosławna pw. Świętego Mikołaja Cudotwórcy z 1890 r.
z bogatym wyposażeniem oraz zabytkowym ikonostasem.
W rynku nieopodal cerkwi znajduje się ciekawy przykład architektury drewnianej z 1902 r. tzw. „Czajnia”, która z początku pełniła funkcję
herbaciarni a w okresie międzywojennym domu teatralnego.
Obecnie Tomaszów Lubelski to miasto tętniące życiem kulturalnymi i sportowym. Miasto słynie z doskonałych warunków do uprawiania
sportów zimowych jak również rekreacji letniej. Doskonale przygotowane trasy narciarskie, sztucznie naśnieżane i oświetlone sprawiają że
miłośnicy szczególnie narciarstwa biegowego zjeżają się tutaj z całego
kraju. Korzystając z tych warunków organizowane są między innymi
takie imprezy: Bieg na Igrzyska, Mistrzostwa Województwa Lubelskiego oraz wiele innych. Latem trasy położone w otoczeniu malowniczych lasów Siwej Doliny funkcjonują jako trasy biegowe i rowerowe.
W Tomaszowie odbywają się również zawody rolkarskie, na specjalnym
asfaltowym torze o długości 500 m oraz w skateparku impreza o nazwie „Pokaż Skilsy”. W kompleksie sportowym Powiatowego Centrum
Sportu istnieją warunki do gry w piłkę: nożną, ręczną i siatkową, tenisa ziemnego a na jednej z najnowocześniejszych hal sportowych w regionie odbywają się rozgrywki i turnieje sportowe.

W czerwcu miasto zaprasza na Jarmark Ordynacki a we wrześniu
odbywa się cykl imprez sportowo-kulturalno-historycznych pod wspólnym tytułem „Ocalić od zapomnienia” upamiętniające rocznicę Bitew
pod Tomaszowem Lubelskim 1939 r.
Miasto stale rozwija się i dzięki inicjatywie Władz Miasta nabiera nowego ładniejszego wyglądu. W ubiegłym roku zakończono rewitalizację
rynku. Powstała atrakcyjna oświetlona fontanna, rynek stał się miejscem
w którym warto się zatrzymać aby odpocząć. Powstał również internetowy punkt informacji turystycznej wraz z darmowym dostępem do internetu poprzez Wi-Fi. Całkowitej rewitalizacji poddany został Park Miejski w którym powstał nowy amfiteatr, nowoczesny skatepark, ścieżki joggingowe,
zewnętrzna siłownia, i oświetlona fontanna a zimą funkcjonuje sztuczne
lodowisko.Te nowe rozwiązania spowodowały że czas spędzony w tym
miejscu jest czasem relaksu wypoczynku. Park jest miejscem bezpiecznym
dzięki nowoczesnemu oświetleniu i monitoringowi, stanowi doskonałe
miejsce na rodzinne spacery i bezpieczne miejsce zabaw dla dzieci.

Z rynku można rozpocząć atrakcyjne wycieczki szlakami turystycznymi: walk partyzanckich (czarny) do Bodaczowa, wolnościowy (czerwony) do Hrebennego, historyczny (zielony) do Turkowic. Z Tomaszowa blisko już jest do Suśca, do którego prowadzi na całej długości trasy ścieżka
rowerowa, w okolice Lubyczy Królewskiej gdzie można zwiedzić bunkry
Linii Mołotowa, a także do Majdanu Sopockiego nad zalew. W Dąbrowie
Tomaszowskiej znajduje się stadnina koni gdzie można uprawiać sporty
konne oraz skorzystać z przejażdżek bryczką a zimą kuligów.
www.tomaszow-lubelski.pl

Film z rekonstrukcji
bitwy pod Tomaszowem
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Cieszanów
miasto z charakterem

G

mina Cieszanów swym północnym obszarem łączy się z podkarpacką częścią Roztocza. W gminie Cieszanów piękno przyrody i dziedzictwo kulturowe w postaci cennych zabytków doskonale harmonizuje
z nowoczesnością. Dlatego tereny te są bardzo atrakcyjne dla turystów.

Domki letniskowe w Cieszanowie

Kultura
Cieszanowska gmina słynie z wielu imprez kulturalnych organizowanych na najwyższym poziomie. Największą z nich jest międzynarodowy „Cieszanów Rock Festiwal”, którego siódma edycja odbędzie się
w dniach 18 – 21 sierpnia 2016 r. Podczas tego muzycznego święta wystąpi w Cieszanowie Kazik Staszewski m.in. z zespołami Kult i KNŻ, a z zagranicznych gwiazd m.in. amerykańska legenda punk rocka Misfits. Znakomita muzyka, niepowtarzalny klimat i wiele atrakcji pozamuzycznych
sprawiają, że festiwal co roku odwiedzają rzesze fanów dobrej muzyki,
tworzący na czas imprezy barwne i głośne miasteczko festiwalowe.
Kolejnym znanym wydarzeniem jest Festiwal Kultury Pogranicza
„Folkowisko” w Gorajcu, na który zapraszamy w dniach 8 – 10 lipca
2016 r. Festiwal poprzez koncerty, warsztaty, prelekcje, rajdy, gry terenowe w sposób atrakcyjny promuje wielokulturowość dawnego pogranicza polsko-ukraińskiego. W 2015 r. „Folkowisko” otrzymało w Paryżu
znak jakości EFFE, przyznawany najlepszym europejskim festiwalom.
Cieszanów jest miejscem ciekawych wydarzeń kulturalnych. W mieście organizowano m.in. operę „Wesele Figara” czy musical „Skrzypek na
dachu”, a także kabaretony, występy gwiazd polskiej estrady i przeglądy zespołów folklorystycznych. 29 maja zapraszamy do Cieszanowa na
„Majówkę Pszczelarską”. Pod koniec czerwca lub na początku lipca
odbędzie się „Gala Myśliwska”.

Cieszanów Rock Festiwal, fot. mfk.com.pl

Synagoga w Cieszanowie
Sport
Na terenie naszej gminy miłośnicy sportu
mają do dyspozycji nowoczesne obiekty sportowe w Cieszanowie: boiska do piłki nożnej,
piłki ręcznej i siatkówki, korty tenisowe i skatepark, oraz kompleks boisk sportowych
„Orlik” i pełnowymiarowy stadion sportowy ze sztuczną nawierzchnią w Dachnowie. W Cieszanowie jest też całoroczne
sztuczne lodowisko z wypożyczalnią
sprzętu. Dla entuzjastów mocnych wrażeń organizowane są gry w paintball.
Co roku w ramach ogólnopolskiej akcji
„Polska biega” odbywa się bieg uliczny
na trasie Dąbrówka – Chotylub. W lipcu miłośnicy biegów mogą sprawdzić
swoją kondycję na trasie „Cieszanowskiej Dychy”.

Pomnik ku czci Jana III Sobieskiego

Wypoczynek
Obszar gminy Cieszanów to idealne miejsce do relaksu i wypoczynku. W pobliżu Cieszanowa położony jest jeden z najciekawszych w tej
części Polski rezerwatów przyrody „Jedlina”, chroniący starodrzew
jodłowy. Po rezerwacie można poruszać się wyznaczoną ścieżką dydaktyczną. Na amatorów wędkowania czekają stawy rybne w Chotylubiu,
Nowym Lublińcu, Nowym Siole i zalew w Starym Lublińcu. Z myślą
o plażowiczach powstało w Cieszanowie kąpielisko „Wędrowiec”
o powierzchni 4 ha, z plażą, terenami zielonymi i parkingiem. Na miejscu
do dyspozycji wypoczywających są wypożyczalnie kajaków, rowerków
wodnych i rowerów turystycznych oraz Miejsce Przyjazne Rowerzystom
w ramach szlaku Green Velo. Zadbano również o bazę noclegową. Na
gości czeka 11 nowoczesnych domków letniskowych z zapleczem kuchennym i sanitarnym.
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. Przez obszar gminy Cieszanów prowadzi
fragment Szlaku Jana III Sobieskiego.
Dla fanów dwóch kółek utworzono sieć ścieżek rowerowych wiodących po urokliwych zakątkach gminy. Część z nich łączy się w Nowym
Bruśnie ze Wschodnim Szlakiem Rowerowym Green Velo. Ścieżki rowerowe podzielono na cztery szlaki: czerwony (o długości 20 km), brązowy
(14 km), niebieski (36 km), żółty (16 km). Na trasach wspomnianych szlaków znajduje się wiele cennych zabytków. Prawdziwą perłą wśród nich
jest jedna z najstarszych w Europie drewniana cerkiew w Gorajcu z 1586
r. Dawny blask odzyskała murowana cerkiew greckokatolicka pw. św.
Jerzego w Cieszanowie z 1900 r., z unikatową polichromią autorstwa
światowej sławy artysty Grzegorza Kuźniewicza. Obecnie mieści się w niej
Centrum Koncertowo – Wystawiennicze, w którym organizowane są
koncerty i wystawy. Cieszanowska cerkiew wraz z kościołem parafialnym pw. św. Wojciecha z 1800 r. i niezwykle cenną w skali regionu,
częściowo odrestaurowaną synagogą z 1889 r., tworzą istotne elementy

Na ścieżce rowerowej
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Fragment polichromii w cerkwi w Cieszanowie
dawnej zabudowy wielokulturowego miasta. W krajobraz Cieszanowa na
trwałe wpisał się pomnik ku czci króla Jana III Sobieskiego z 1883 r.
Warto obejrzeć także inne cerkwie, zarówno drewniane (w Chotylubiu,
Kowalówce i Dachnowie), jak i murowane (w Nowym Siole, Niemstowie,
Nowym i Starym Lublińcu). Każdy, kto odwiedza gminę Cieszanów powinien obejrzeć dawne sowieckie betonowe schrony bojowe „Linii Mołotowa” z 1940 r., umiejscowione w okolicach Nowego Sioła, Dachnowa,
Chotylubia i Rudki. Wiedzie po nich ścieżka rowerowa „Szlakiem fortyfikacji Linii Mołotowa”.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia gminy Cieszanów. Aktywny wypoczynek z dala od zgiełku wielkich miast, odkrywanie tajemnic
przeszłości i dobra zabawa na licznych imprezach kulturalnych - to
wszystko czeka na gości.
Instytucje
Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, tel. 16 631 10 76,
www.cieszanow.org
Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie, ul. Kościuszki 4, tel. 16 631 10 95,
www.ckis.cieszanow.iap.pl
Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie, ul. Kościuszki 6, tel. 16 631 13 01
www.mbp.cieszanow.eu
Noclegi i lokale gastronomiczne
Gospodarstwo agroturystyczne Fryderyk Zaborniak, Kowalówka 1, tel. 16 631 21 31
Restauracja „Leśna Chata” w Kowalówce, Kowalówka, tel. 664 465 803
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszanowie (sezonowe VII – VIII),
os. Nowe Sioło 15, tel. 16 631 10 39
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowym Lublińcu (sezonowe VII – VIII),
Nowy Lubliniec 75, tel. 16 631 15 67
Domki letniskowe na kąpielisku „Wędrowiec” w Cieszanowie,
ul. Mickiewicza, tel. 16 631 10 92
Zajazd „Ja-Wa” w Cieszanowie, ul. Kościuszki 81, tel. 16 631 10 72
Goldi Bar w Cieszanowie, ul. Cerkiewna 2, tel. 508 053 451

Lodowisko całoroczne
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Narol
muzyczna stolica Roztocza

wiający 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).
Przez Gminę Narol przebiega obszerny fragment Wschodniego Szlaku
Rowerowego GREEN VELO.

M

alowniczo położona roztoczańska Gmina Narol zajmuje obszar 203
km kw. 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 oraz 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 niezwykłość 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. Narol jest wysoko cenionym w regionie zagłębiem wędliniarskim. Rodzimi producenci wędlin trzymają się ściśle
wieloletnich procedur opartych na ekologicznej i naturalnej produkcji
wędliniarskiej. 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, Lora Szafran 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

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.
Zdjęcia Robert Pinkowicz i Archiwum UMiG Narol

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 ziemiaństwa, pałace, drewniane cerkwie, dziesiątki kapliczek i krzyży przydrożnych, 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 umożli-

Instytucje
Urząd Miasta i Gminy Narol
Gminny Ośrodek Kultury
Narolskie Centrum Informacji
Izba Pamięci w Lipsku
Noclegi w gminie Narol
Hotel - Restauracja „Pałacowa”
Karczma „Dębowy Dwór”
Mirosław Zaborniak
Szkolne Schronisko Młodzieżowe PTSM
całoroczne
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
(sezonowe VII-VIII)
Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy
„Tanew” Paweł Mamczur
Gospodarstwa agroturystyczne
„U Kossaków”
„Nad Tanwią”
Gospodarstwo Agroturystyczne
Jan Głaz
„Pod Lasem”
Gospodarstwo Agroturystyczne
Anna Małecka
Dom Letniskowy Grażyna Wierzchowska
(sezonowe: IV-X)
„Źródełko” Bożena Czuryło
Gospodarstwo Agroturystyczne
Bolesław Rebizant
Gospodarstwo Agroturystyczne
Zbigniew Rebizant
Gospodarstwo Agroturystyczne
Aleksander i Maria Mamczur
Dorota Szałańska
„Pod Niebieskim Aniołem”
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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
tel. 662 118 799, fax 16 631 701 04
tel. 606 758 727
tel. 16 631 70 19

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

www.pizuny.pl

Dębiny 42
Jędrzejówka 130

tel. 16 631 70 38, kom. 604 754 678
tel. 794 135 155

www.naszatanew.pl

Wola Wielka 62

tel. 16 631 74 22

Łukawica 92a
(Bieniaszówka)

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

Huta Różaniecka 25

tel. 16 631 12 49, kom. 609 305 993

Ruda Różaniecka 8

kom. 604 885 550

Podlesina 19a

607 101 263

Wola Wielka 148

tel. 16 631 73 56, kom: 606 317 686

Wola Wielka 147

tel. 16 631 72 16, kom: 606 305 898

Pizuny (k. Łukawicy),
Łukawica 14
Ruda Różaniecka 226
Lipsko, ul. Wałowa 17

tel. 16 631 70 72, 608 209 364

urzad@narol.pl
gok@narol.pl
kswietojanski@narol.pl

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

mariaplazio@wp.pl

www.mamczur.com.pl

tel. 604 643 959
tel. 506 260 803
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Bełżec
łączy Roztocze

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, w powiecie lubaczowskim i zajmuje powierzchnię około 16 tys. hektarów.
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
również użytki ekologiczne o bardzo wysokiej wartości przyrodniczej
i pomniki przyrody.
Jedną z najważniejszych form edukacji leśnej społeczeństwa są ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne. Aktualnie na terenie Nadleśnictwa znajdują się trzy takie ścieżki:
1. „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. Na trasie ścieżki
rozmieszczone są 4 tablice przystankowe oraz urządzone są 2 miejsca wypoczynkowe. Wzdłuż całej trasy ścieżki uwagę naszą przyciągają stare, ponad 150-letnie buki i jodły o imponujących rozmiarach, pięknym pokroju
i ciekawych kształtach. Osobliwością rezerwatu są łany pięknie 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, jakby na torfowisku miała utopić się kobyła.
Długość ścieżki ok. 2 km. Czas przejścia ok. 1,5 godz. Maksymalna
wielkość grupy 30 osób.
Wytyczenie 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 oraz ukazuje jej bogatą faunę i florę.
3. Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza „Źródła Tanwi” Zlokalizowana jest w Południoworoztoczańskim Parku Krajobrazowym. Jest to
ścieżka pieszo-rowerowa. Rozpoczyna się w centrum wsi Łukawica - przy

Gmina Bełżec znajduje się na pograniczu Roztocza Środkowego i Wschodniego, w naturalny więc
sposób łączy obie te części i jest idealnym punktem
wypadowym do ich zwiedzania. Gmina Bełżec jest
wprawdzie najmniejszą gminą Lubelszczyzny, ale
stanowi prawdziwą potęgę pod względem potencjału kulturowego i przyrodniczego. Zachowały się tu
liczne ślady przebogatej przeszłości w postaci cennych zabytków sakralnych i świeckich. Na szczególną uwagę zasługuje spuścizna związana
z dawnym położeniem przygranicznym i bogate dziedzictwo kolejowe.

jednym z trzech głównych źródeł Tanwi. Następnie ścieżka prowadzi
przez miejscowości Pizuny i Jacków Ogród, na dość znacznej długości
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. Skrócone informacje o ścieżce zawarte są
na ośmiu tablicach przystankowych.
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,

O tragicznych losach Bełżca w latach II wojny światowej przypomina bardzo ekspresyjny pomnik wybudowany na miejscu dawnego obozu zagłady Żydów – Muzeum Miejsce Pamięci w Bełżcu oraz stojący
wśród lip Pomnik upamiętniający Romskie Ofiary Obozu Pracy w Bełżcu.
Jedną trzecią obszaru gminy porastają lasy, ostoja różnego rodzaju
zwierzyny. Przyrodniczym symbolem gminy jest Jałowiec Pospolity –
pomnik przyrody, ponad dwuwiekowy krzew, który w chwili obecnej
przybrał postać sporego drzewa o wysokości 7,5 m oraz gronostaj, uroczy mieszkaniec „Gronostajowej Doliny” rzeki Kryniczki. Wśród turystów
nieodmiennie zachwyt budzą malownicze podbełżeckie krajobrazy
- do podziwiania zwłaszcza na trasach pieszych i rowerowych. Wybór
gminy Bełżec na miejsce wypoczynku to dobra decyzja!
Turysto,
będąc
w gminie Bełżec pamiętaj o tym, aby:

• 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,

• odwiedzić
Kościół
Matki Bożej Królowej
Polski w Bełżcu, gdzie
przechowywane są relikwie Krzyża Świętego
oraz relikwie Św. Jana
Pawła II, mając przy
tym świadomość, że
w tej świątyni doszło
w 1971 roku do spotkania dwóch wielkich
Kardynałów: Wojtyły
i Wyszyńskiego,

• 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, zróżnicowaną rzeźbę terenu, możliwość podziwiania panoram
z punktów widokowych, zabytkowe cerkwie i kościoły, zespoły pałacowo-parkowe, zabytkową architekturę wsi oraz bogatą i burzliwą przeszłość regionu, wynikającą z istnienia właśnie tu pogranicza różnych kultur, religii, narodowości i historii powojennej.
Trasy rowerowe
Na terenie Nadleśnictwa Narol i w jego zasięgu wytyczonych jest 7
tras rowerowych, w tym 6 wokół Narola i 1 Centralny Szlak Rowerowy
Roztocza. Trasy rowerowe wokół Narola prowadzone są drogami o niewielkim natężeniu ruchu przez tereny leśne, atrakcyjne krajobrazowo i zabudowane o łącznej długości 120 km

Kościół rzymskokatolicki
pw. MB Królowej Polski

Greckokatolicka Cerkiew pw. Św. Bazylego Wielkiego
• sfotografować przepiękną drewnianą cerkiew grecko-katolicką
pod wezwaniem Św. Bazylego z 1756 roku,
• zadumać się nad dziejami Polski przy pamiątkowym krzyżu na tzw.
Górnej Budce przy dawnej granicy pomiędzy zaborem austriackim
i rosyjskim,
• odszukać tajemniczy Bunkier Linii Mołotowa zlokalizowany obok
miejscowości Szalenik-Kolonia,
• dowiedzieć się, dlaczego mało ważna z pozoru stacja kolejowa
Bełżec tak liczy się na kolejowej mapie kraju,
• podelektować się panoramą Roztocza Wschodniego z góry zatrzymując się pod Brzezinami i spojrzeć w stronę starszego brata
Bełżca – miasteczka Bełz na Ukrainie,
• poznać legendy związane z Kapliczkami znajdującymi się w Bełżcu
i Chyżach,
• koniecznie zobaczyć malownicze krajobrazy Żyłki, gdzie między
innymi znajduje się przepiękny, dziewiczy zalew „Młynki” oraz rzadko spotykane rośliny,
• spróbować spotkać się oko w oko z gronostajem,
• wybrać się w końcu na wędrówkę po Turystycznym
Szlaku Transgranicznym Bełżec – Bełz – Bełżec, który ma
333 km długości i przebiega
przez 33 wartych poznania
miejscowości po obu stronach granicy. Jest efektem
współpracy
partnerskiej
Gminy Bełżec i Miasta Bełz
na Ukrainie.
Zatem czas na odkrycie Gminy Bełżec. Zapraszamy.
www.belzec.pl
www.belzec-belz.pl

Jałowiec pospolity-pomnik przyrody

W 2015 r. zrealizowany został Projekt „Trasy rowerowe w Polsce
Wschodniej” na terenie województwa podkarpackiego. W Projekcie
uczestniczyły nadleśnictwa i gminy z województwa podkarpackiego,
w tym Nadleśnictwo Narol i Gmina Narol. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Narol trasa ścieżki rozpoczyna się w miejscowości Podlesina,
a kończy w Nowym Bruśnie. Ścieżka oznakowana jest za pomocą elementu graficznego – sygnetu, stanowiącego literę W oraz typograficznego logotypu z napisem „Green Velo”.
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Nielisz

Biszcza

G

B

dobry kierunek

nad wielką wodą

mina Nielisz leży w północnej części powiatu zamojskiego, środkowowschodniej części województwa lubelskiego, położona malowniczo w pasie wyżyn otaczających kotlinę rzeki Wieprz, tworząca część
Niecki Lubelskiej.
W śród ciekawych miejsc godnych odwiedzenia w Gminie Nielisz
należą dwa kompleksy dworskie usytuowane na przeciwległych krańcach doliny rzeki Wieprz. Zespół pałacowy w Ruskich Piaskach oraz
pałacyk wraz z zabytkowym parkiem w Ujazdowie. Ponadto nie należy pominąć w ofercie turystycznej XVIII wiecznego kościoła pw. Św.
Wojciecha w Nieliszu.
Turystyczna perłą gminy i chlubą mieszkańców jest wybudowana
infrastruktura turystyczna przy zbiorniku wodnym „Nielisz”. Akwen
wodny ma powierzchnię około 1000 ha z czego ponad 12 ha terenu gruntu oraz powierzchni wód zostało zagospodarowane pod infrastrukturę
turystyczno – rekreacyjną. Do dyspozycji wczasowiczów oddana została
0,3 ha plaża wraz z 0,50 ha kąpieliskiem. Nad bezpieczeństwem turystów
w sezonie letnim czuwa trzech ratowników. Świeże powietrze, zapach
lasów, szum fal, zachód słońca oglądany ze stylowego drewnianego
mola wysuniętego w głąb wody na pewno uatrakcyjni pobyt turystom
odpoczywającym w tym nieliskim zakątku. W pobliżu plaży znajduje się 3
drewniane altanki pełniące role deszczochronów. Nieopodal usytuowane
są budynki socjalno – sanitarne posiadające przebieralnie, kabiny z natryskami oraz toalety. Entuzjaści sportów wodnych mają możliwość wypożyczenia sprzętu, np. rowerków wodnych, itp. Dla łodzi i innego sprzętu
pływającego udostępniana jest przystań wodna wraz ze slipem i wyciągarką. Dla miłośników wodnych zawodów sportowych na zagospodarowanym terenie jest dostępny pełnowymiarowy, sześciostanowiskowy tor
wioślarski o długości ok. 2 km. Plaża, kąpielisko oraz cała towarzysząca
infrastruktura jest ogólnodostępna z uwagi na lokalizację przy ciągach komunikacyjnych drogi gminnej jak i powiatowej.

Kościół Św. Wojciecha w Nieliszu
Przez gminę Nielisz prowadzą dwa turystyczne szlaki rowerowe:
Szlak zielony - „Nad Wieprzem” oraz oznakowany na niebiesko „Nad Zalewem”
Szlak zielony prowadzi z Nielisza do Stawu Noakowskiego o długości 17 km. Na trasie można zobaczyć: pałac w Ruskich Piaskach, tajemnicze Jezioro Sodoma, pałac w Ujazdowie. Można też podziwiać piękną
dolinę Wieprza.
Szlak niebieski prowadzi wokół zalewu w Nieliszu i ma długość 25 km.
Prowadzi przez tamę na zalewie nieliskim, Kulików, Michalów (można zobaczyć w pobliżu park i pałac - dawną rezydencję Zamoyskich w Klemensowie) - Deszkowice Lipny (figura MB ufundowana przez Maurycego Zamoyskiego z okazji ślubu z Marią Sapieżanką 18. lipca 1906 r.) - Leśniczówka
Nowiny (szkółka leśna) - Nielisz (kościół p.w. św. Wojciecha, budynek dawnej
gminy. Początek i koniec szlaku przy Urzędzie Gminy w Nieliszu.

Główną atrakcją gminy w sezonie letnim jest niewątpliwie zbiornik
wodny Biszcza - Żary. Urokliwe położenie akwenu, w otoczeniu lasów
sosnowych, co roku przyciąga rzesze turystów z województwa lubelskiego i podkarpackiego. Na terenie przylegającym do zalewu znajduje
się przestronny parking, kemping wraz z rozległym polem namiotowym,
sanitariatami oraz wiatą biesiadną. Piaszczysta plaża, szeroka baza gastronomiczna, strzeżone kąpielisko oraz atrakcje takie jak park wodny Water Show, wypożyczalnie sprzętu pływającego, wyciąg wakeboardowy,
zjeżdżalnia wodna o długości ślizgu około 80 metrów, czy organizowane
w sezonie letnim koncerty i zabawy przyciągają wielu wczasowiczów. Na
terenie zbiornika Biszcza - Żary znajduje się również ścieżka przyrodniczo - edukacyjna, którą przygotowano z myślą o dzieciach, młodzieży,
oraz rodzinach spędzających wolny czas nad naszym akwenem. Ścieżka
przybliża życie ssaków, ptaków, ryb i płazów w ich naturalnym środowisku
jakim jest pole, las i woda, a spacer ścieżką utrwali i wzbogaci wiedzę turystów na temat fauny i flory.
Najcenniejszym zabytkiem gminy jest położony w samym sercu wsi
Bukowina drewniany kościółek, którego historia sięga czasów panowania Stefana Batorego, zbudowano go w 1632 r. a także pełne niezwykłego uroku, rozsiane po całej gminie piękne, stare kapliczki przydrożne stanowiące trwały element tutejszego krajobrazu.

Gmina Biszcza słynie także z dobrej, regionalnej kuchni. Przysmakami są tu Piróg Biłgorajski, wyrabiany na bazie kaszy gryczanej, krążałki, chleb pieczony domowym sposobem, olej lniany, czy różne rodzaje
miodów pszczelich. Bogaty las kusi wręcz do zbierania runa leśnego i robienia przetworów na zimę, a także zachęca do pieszych spacerów.
Turystom proponujemy noclegi w gościnnych gospodarstwach agroturystycznych, bądź ośrodkach wypoczynkowych o których bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.goksirbiszcza.pl
www.biszcza.pl

W Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Biszczy znajduje się
Muzeum Militariów z okresu II wojny światowej Zgromadzone w nim
eksponaty są wynikiem ogromnej pasji kolekcjonerskiej P. Antoniego Kurowskiego i jego żmudnych poszukiwań prowadzonych przy użyciu wykrywacza metalu. Jest to głównie broń z okresu II wojny światowej.

Cała inwestycja została oficjalnie otwarta pod koniec czerwca 2014
roku. Każdy kto odwiedzi to atrakcyjne miejsce mile spędzi swój czas
a w przyszłości na pewno nie raz będzie chciał do niego powrócić.
Dążąc do wyzwalania i zaspokajania potrzeb kulturalnych lokalnej
społeczności, Gminny Ośrodek Kultury wraz z Gminą Nielisz organizują
różnego rodzaju warsztaty, pokazy, wystawy, koncerty, spektakle, konkursy oraz imprezy kulturalno – rozrywkowe skierowane do odbiorców
w różnym wieku. Do największych przedsięwzięć należą dwie coroczne artystyczne imprezy masowe: Sobótka, organizowana pod koniec
czerwca oraz Ogólnopolskie Święto Kwiatu Tytoniu „Tytoniaki”, które odbywają się w połowie lipca.
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iszcza otoczona jest dużymi kompleksami leśnymi Puszczy Solskiej
i Lasów Janowskich, dzięki temu posiada bardzo specyficzny mikroklimat pozwalający na rozwój dziedzin związanych z lecznictwem,
wypoczynkiem i turystyką. Położenie na uboczu szlaków turystycznych
czyni gminę szczególnie atrakcyjną dla osób poszukujących ciszy i spokoju z dala od miejskiego gwaru.

Na terenie gospodarstwa agroturystycznego „Kary Mustang”
w Bukowinie znajduje się historyczne przejście graniczne między zaborami austriackim i rosyjskim Są tam m.in. budki wartownicze oraz
szlabany graniczne obu państw zaborczych. Warto także je zobaczyć.

Zbiornik wodny Biszcza - Żary
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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....

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.

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

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.
Gmina Tyszowce to nie tylko piękna historia, ale też doskonałe warunki do wypoczynku. Czyste powietrze, nieskażona przyroda i bliskość

Jary w okoliach Czartowczyka

Wieża widokowa w Czermnie

www.komarow.pl

Świece tyszowieckie
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ZAMOŚĆ I ROZTOCZE
atrakcje na każdy dzień tygodnia wakacji
przewodnik czeka
Propozycja dla osób, których interesuje historia i ciekawostki
roztoczańskich miejscowości i Zamościa.

Roztocze  
Tomaszów Lubelski – spacer z przewodnikiem po centrum miasta. Zapoznanie z założeniami urbanistycznymi, zwiedzanie barokowego kościoła p.w. NMP – Sanktuarium M.B. Tomaszowskiej, przejście na
cmentarz żydowski, zwiedzanie cerkwi prawosławnej p.w. św. Mikołaja.
Spotkanie godz. 11.30 – Biuro Turystyczne Quand – ul. Zamojska 2 Cena
10 zł – każdy poniedziałek.
Szczebrzeszyn – zwiedzanie miasta z wejściem do obiektów: synagoga, cerkiew prawosławna, renesansowy kościół p.w. św. Mikołaja,
wizyta w galerii artystycznej. Spotkanie uczestników przy figurze chrząszcza na Rynku godz. 16.00 cena 10 zł – każdy wtorek wakacji
Ruszów 9 – Olejarnia Świąteczna. Pokaz tłoczenia oleju na zimno,
degustacja, zwiedzanie skansenu urządzeń służących do obróbki roślin
oleistych. Możliwość zakupu na miejscu oleju i innych produktów. Godz.
16.00 - cena 8 zł – każda środa wakacji

Zamość
Zwiedzaj z nami Zamość, 2,5h spacer z przewodnikiem w stroju historycznym z szeregiem atrakcji, lipiec i sierpień piątek, sobota, niedziela godz. 11.30 (bez rezerwacji), pozostałe miesiące niedziela 11.30 (po
wcześniejszej rezerwacji w B.T. Quand), spotkanie ul. Ormiańska 30 przy
B.T. Quand i Restauracji Muzealna. Cena 15 zł
Legenda Stołu Szwedzkiego – spektakl w Kazamacie Zachodniej Bastionu II, piątki i soboty lipca i sierpnia godz. 18.30
Nocne Zwiedzanie Zamościa – nocny spacer po mieście w dwóch
opcjach krótkiej (cena 15 zł – tylko spacer) i dłuższej (cena 40 zł z przejazdem meleksami i degustacją piwa zamojskiego w browarze), piątki
i soboty lipca i sierpnia godz. 21.00 – spotkanie na Rynku Solnym przy
Galicya Cafe
Hejnał z wieży Ratuszowej – codziennie o godz. 12.00
Musztra Para dna na Rynku Wielkim – codziennie o godz. 17.00
Pomiędzy poszczególnymi atrakcjami polecamy również Trasę Turystyczną w Bastionie VII i możliwość strzelenia z armaty na plateau Bastionu VII.
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Józefów – zwiedzanie miejscowości, spacer z przewodnikiem do
kamieniołomów, wejście na wieżę widokową, obejrzenie panoramy,
przejście na cmentarz żydowski, obejrzenie zabytkowej synagogi oraz
kościoła z 1886 r., ratusz z 1775 r., liczne krzyże i figury kamienne, wystawa dziejów miejscowego kamieniarstwa. Spotkanie uczestników godz.
16.00 – w punkcie informacji turystycznej – ul. Kościuszki 37A. każdy
czwartek wakacji
Zwierzyniec – Zwierzyńczyk; spacer z przewodnikiem: oficyny
willi Zamoyskich, skansen pszczelarski i domki krasnali, willa Plenipotenta i Borowianka, browar, kościółek na wyspie, kamień szarańczy, willa
Potockich i Kosteckich, park środowiskowy, psi cmentarzyk. Spotkanie
uczestników godz. 16.00 przy dzwonnicy obok kościółka na wyspie.
Cena 10 zł. Każdy piątek wakacji
Krasnobród – zielony kulig i wieczór w stadninie koni. spotkanie
uczestników godz. 18.00 – „cypelek” na Zapiasku – u zbiegu ulic Wł.
Sikorskiego i T.Kościuszki. Przejazd zaprzęgiem konnym doliną Wieprza
i leśnymi duktami do stadniny koni Bretania. Pobyt przy ognisku. Cena
25 zł Każdy piątek wakacji. Wymagane wcześniejsze zgłoszenie.
Zwierzyniec – wycieczki rowerowe z przewodnikiem – codziennie
inna trasa – spotkanie uczestników przy wypożyczalni rowerów ul. 1-go
Maja 22 o godz. 15.00 (dla chętnych możliwość wypożyczenia roweru –
cena - 20 zł). trasy o różnej długości i różnym stopniu trudności. Wszystkie
dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli. Cena 15 zł.
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Kalendarz wydarzeń
Roztocze – Zamość 2016
Marzec
1 III
6 III
6 III
18 III
19 III
19 III
20 III
20 III

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Tomaszowie.
Koncert Pieśni Pasyjnej - kościół parafialny w Bełżcu.
Koncert - misterium zespołu De Profundis i Jana Nowickiego. Zwierzyniec.
Kiermasz wielkanocny w Zwierzyńcu.
„Ostatni Śnieg” w biegach narciarskich w Tomaszowie.
Zawody Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze. Zamość.
Kiermasz Wielkanocny na Rynku Wielkim w Zamościu.
Powiatowy konkurs na Palmę Wielkanocną w Bełżcu.

Kwiecień
23 IV
23 IV
24 IV

Spotkanie z Wiosną rajd pieszy PTTK o. Zamość. Dzierążnia.
Regionalny Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych. Eliminacje w Suścu.
Międzynarodowy Dzień Tańca w Tomaszowie.

Maj

22 V
26-29 V
27-28 V
29 V

Czasówka w kolarstwie szosowym Susiec – Tomaszów.
Widowisko Historyczne „Szturm Twierdzy Zamość”.
Festiwal „Jazz Na Kresach” w Zamościu.
Konkurs Piosenki Turystycznej – rynek miejski w Józefowie.

Czerwiec
4 VI
4 VI
4-5 VI
4-5 VI
4-5 VI
11 VI
12 VI
12 VI
12 VI
13 VI
17 VI
18 VI
18 VI – 9 VII
18-19 VI
19 VI
24 VI
24-26 VI
25-26 VI
25-26 VI
25-26 VI
25-26 VI
26 VI
26 VI
26 VI

Czerwony Kapturek rajd pieszy PTTK o. Zamość. Górecko Stare.
Noc Bibliotek. Cieszanów.
Jarmark Hetmański w Zamościu.
Dni Chrząszczowego Grodu. Szczebrzeszyn.
Dni Tomaszowa Lubelskiego.
Zamojska Arlekinada 2015.
Zamojski Dzień Papieski. Koncert Ireny Santor.
Piknik w Dobużku, Gospodarstwo Agroturystyczne A. i J. Woch w
Dobużku.
Mały Festiwal Piosenki Dziecięcej o Józefowskiego Słowika.
XV Rajd Rowerowy im. Kazimierza Patałucha w Narolu.
Nocny rajd pieszy im. Wł. Podobińskiej. Lipsko Polesie.
Sobótki w Parku Miejskim w Zamościu.
Zamojskie Lato Teatralne.
Roztoczański Przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Zwierzyńcu.
Kupalnocka na ludową nutę. Narol.
Średniowieczna Noc Świętojańska w Czermnie k. Tyszowiec.
Street Ball na Rynku Wielkim w Zamościu.
Zamojski Festiwal Kultury„Arte Cultura,Musica,E..”
Dni Łaszczowa.
Uliczne Mistrzostwa - Puchar Lubelszczyzny 2016 we Wrotkarstwie.
Tomaszów.
Sobótka Wędkarska w Krynicach.
Święto Kwitnącej Fasoli w Tyszowcach.
Rozpoczęcie sezonu letniego nad zalewem Biszcza – Żary.
Gitarowy Rekord Guinesa w Tomaszowie.

9 VII
9-10 VII
9-10 VII
10 VII
11-18 VII
17 VII
18-24 VII
22-24 VII
22-23 VII
23 VII
23-24 VII
23-24 VII
24 VII
30-31 VII
30-31 VII

Letnia Akademia Artystyczna – Chopin w Poturzynie.
Dni Zwierzyńca.
Dni Lubyczy Królewsiej.
Dzień Miodu i Pieroga nad zalewem Biszcza – Żary.
Festiwal „Eurofolk” – Zamość 2016.
Przegląd Kulturalny Miast Partnerskich Gminy Cieszanów.
Festiwal Artystów Filmu i Telewizji „Fart”. Park Rekreacji Zoom Natury w
Janowie Lubelskim.
Dni Krasnobrodu. Przegląs Orkiestr Dętych.
Jazz Festiwal „New Cooperation” w Zamościu.
Roztoczański Festiwal Kapel Ludowych w Zwierzyńcu.
Dni Muzyki Sakralnej pn. ”Jednemu Panu Śpiewamy” w Tomaszowie.
Letni piknik na Stawiskach k. Narola.
Mistrzostwa Polski w piłce błotnej. Zalew Biszcza – Żary.
Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu w Suścu.
Wieczorne Spotkania z Muzyką w Tomaszowie.

lipiec – sierpień Niedzielne koncerty na placy Siekluckiego w Krasnobrodzie
lipiec – sierpień Letnie Międzynarodowe Koncerty Organowe Sanktuarium Maryjne w
Krasnobrodzie
Sierpień

22 V
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Jarmark Susiecki i Bieg nad Tanwią. Susiec.
Dzień Wolności Chłopskiej w Chutorze Gorajec.
Zamojska Majówka 2016.
Ogólnopolski rajd rowerowy „Józefowska majówka rowerowa”. Józefów.
Narolska Majówka 2016.
Majówka Roztoczańska w Krasnobrodzie.
Na Azymut – memoriał im. Mirosława Piotrowskiego w Chutorze Gorajec.
V Majówka Zwierzyniecka.
Festyn z ok. Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Tomaszowie.
Roztoczański Maraton Lubaczów – Horyniec-Zdrój.
Turystyczna Majówka w Zamościu.
Dni Kultury Studenckiej w Zamościu.
Zamojska Noc Muzeów.
Koncert plenerowy Aquamarine w Zwierzyńcu.
Koncert plenerowy Aquamarine w Krasnobrodzie.
Majówka Strażacka w Horyńcu-Zdroju.
Adres: Ulica Poetycka. Ulica Literackiego Zamościa.
Tajemnice Twierdzy Zamość rajd pieszy PTTK o. Zamość.
Międzynarodowy Roztoczański Rajd Rowerowy. Lubycza Królewska Rawa Ruska.
Wyścig rowerowy MTB – Zalew Biszcza – Żary.

21-30 VIII
23-28 VIII
26-27 VIII
28 VIII
28 VIII
28 VIII

Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z Historią”.
Jarmark Ordynacki w Tomaszowie.
Festiwal Kaszy i Żurawiny „Gryczaki” w Janowie Lubelskim.
Święto Pieroga w Horyńcu-Zdroju.
Dzień Służb Mundurowych w Tomaszowie.
Przegląd Twórczości Nieetatowych Orkiestr Wojskowych. Zamość.
Cieszanów Rock Festiwal.
Dożynki Gminne w Czermnie k. Tyszowiec.
Festiwal Muzyki Organowej I Kameralnej „Per Artem Ad Astra” w Krasnobrodzie.
Międzynarodowe Mistrzowskie Warsztaty Wokalne w Zwierzyńcu.
Festiwal Narol Arte.
Festiwal Wszystko Gra w Zamościu.
Dożynki gminno - parafialne gminy Bełżec w Chyżach.
Dożynki gminne w Łaszczowie.
Tomaszów Summer Night – Disco pod gwiazdami.

sierpień Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera – Tyszowce, Krasnobród, Józefów,
Szczebrzeszyn.
sierpień Spotkania Miłośników Koni. Stadnina Koni Tarka w Wólce Wieprzeckiej.
sierpień Lubelskie Spotkania z Tradycją i Kulturą Łowiecką w Zwierzyńcu.
sierpień Bieg Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny.
Wrzesień
4 IX
4 IX
4 IX
8-10 IX
11 IX
11 IX
16-18 IX
17 IX
17-18 IX
17 IX
18 IX
18 IX
18 IX
23-24 IX

Lipiec

1V
1V
1-3 V
1-2 V
1-3 V
1-3 V
2V
2-3
3V
7V
7V
9-13 V
14 V
14 V
15 V
15 V
20-22 V
21 V
21-22 V

10-13 VIII
13-14 VIII
13-14 VIII
14 VII
15 VIII
19 VIII
18-21 VIII
21 VIII
21-27 VIII

1-2 VIII
5-15 VIII
5-6 VIII
6 VIII
6-7 VIII
6-7 VIII
8-15 VIII

Festiwal „Śladami Singera” w Józefowie.
Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu.
Strefa Art. Park w Tomaszowie.
Dzień otwarty Roztoczańskiego Parku Narodowego. Zwierzyniec.
Jarmark św. Wawrzyńca w Bełżcu.
Festiwal Kultury Ekologicznej w Józefowie.
Szczebrzeszyn – Stolica Języka Polskiego.

Dożynki powiatu tomaszowskiego w Suścu.
Dożynki gminne w Horyńcu-Zdroju.
„Roztoczański Gąsiorek” - turniej win nalewek, miodów pitnych. Zwierzyniec.
Międzynarodowe Spotkania Wokalistów Jazzowych w Zamościu.
Dożynki Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Krasnobrodzie.
Święto Pieczonego Ziemniaka w Tomaszowie.
Zamojskie Spotkania z Fantastyką.
Tomaszowski Półmaraton Pamięci Żołnierzy Września.
„Ocalić od Zapomnienia” 77. rocznica Bitew pod Tomaszowem Lub.
Rajd pieszy Miłośników Roztocza PTTK o. Zamość. Siedliska.
Święto Pieczonego Ziemniaka - plac przy remizie OSP Bełżec II.
Święto Pieczonego Ziemniaka w Oseredku.
Dzień pieczonego ziemniaka w Horyńcu-Zdroju.
Ogólnopolski rajd pieszy im. Józefa Jóźwiaka w Józefowie.

Październik
1-2 X
4-5 X
8X
23 X
29 X

Ogólnopolski rajd rowerowy „Złota jesień na Roztoczu z Radiem Lublin”.
Józefów.
Europejskie Dni Ptaków w Roztoczańskim Parku Narodowym.
Rydz na Patelni rajd pieszy PTTK o. Zamość. Szur.
Mistrzostwa Województwa we wrotkarstwie. Tomaszów Lub.
Zaduszki Jazzowe 2016 w Zamościu.

PRZEWOZY KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE
WYNAJEM BUSÓW I AUTOBUSÓW
1-3 VII
2 VII
2-3 VII
3 VII
3 VII
3 VII
4-17 VII
7-10 VII

Nocny Rajd Motocykli Zabytkowych. Narol.
Bieg „Cieszanowska Dycha”, Cieszanów.
Przegląd Zespołów Rockowych Rockowisko 2016 w Zwierzyńcu.
Otwarcie letniska w Majdanie Sopockim.
Tomaszowskie Spotkanie z Operetka. Tomaszów.
Dni Horyńca-Zdroju.
Plener malarsko-rzeźbiarski w Józefowie.
Jarmark Galicyjski – Smaki Roztocza. Narol.

8-10 VII

Festiwal Folkowisko “Trzy Galicje”. Chutor Gorajec.

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

tel. 605 254 458

www.przewozy-partner.pl
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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. – nd. 8.00 – 17.00 (III - IV)
pn. – pt. 8.00 – 17.00 ( XI)
sob. 9.00 – 17.00 (XI) nd. 9.00 – 15.00 (XI)
pn. – pt. 8.00 – 18.00 (V; X)
sob - nd. 9.00 – 17.00 (V - VI; X)
pn. - pt. 8.00 – 18.00 (VI; 14 - 30 IX)
pn. – pt. 8.00 – 19.00 (VII; VIII; 1 – 13 IX)
sob - nd. 9.00 -19.00, (VII-VIII; 1 – 13 IX)
sob. – nd. 9.00 – 18.00 ( 14 – 30 IX)

Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej
ul. Łukasińskiego 2e, tel. 84 538 17 44
e – mail: luneta@zamosc.pl, www.zci.zamosc.pl
czynne: pn. – nd. 9.00 – 17.00 cały rok
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. 8.30– 16.00 cały rok
Tomaszów Lubelski
Punkt Informacji LOT Roztocze
ul. Kościelna 9, tel./fax 84 665 85 05
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
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 wew. 22, 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), nd. 10.00 – 16.00 (VI – VII)
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 (cały rok)
sob. – nd. 10.00 – 14.00 (VII – VIII)
Zwierzyniec
Punkt Informacji w Ośrodku Edukacyjno Muzealnym RPN
ul. Plażowa 2, tel. 84 687 22 86 wew. 365
www.roztoczanski.pn.pl
czynne: 9.00 – 17.00 (IV - X z wyjątkiem poniedziałków)
7.15 – 15. 15 (XI – III 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
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: wt. 8.00 – 10.00; śr. - pt. 8.00 – 17.00 (V – X); pon.
8.00 – 16.00; wt. 8.00 – 10.00; śr. – czw. 8.00 - 16.00; pt. 8.00 –
10.00 (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
czynne: pn. - pt. 8.30 - 16.00 przez cały rok
Horyniec Zdrój
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Sobieskiego 4, tel. 16 631 31 05
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
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www.ckis.cieszanow.iap.pl
czynne: pn. – pt. 8.00 – 16.00
Obiekty muzealne, izby regionalne
Tomaszów Lubelski
Muzeum Regionalne im. Janusza Petera
ul. Zamojska 2, tel. 84 664-37-20,
www.muzeum.powiat-tomaszowski.com.pl
Czynne codziennie 9.00 - 15.30 oprócz poniedziałków i dni
poświątecznych, sob. – nd. 10.00 - 15.00
Wstęp: dzieci, młodzież i grupy zorganizowane 3 zł, dorośli 4zł,
przewodnik po muzeum od całości grupy 10 zł. Uwaga: Grupę
należy zgłosić minimum 1 dzień wcześniej.
Izba Pamięci Ofiar Terroru Komunistycznego
ul. Lwowska 64, tel. 84 664 39 93, e-mail: tomaszow1939@vp.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
Bełżec
Muzeum Miejsce Pamięci Narodowej - Oddział Państwowego
Muzeum na Majdanku, ul. Ofiar Obozu 4, tel. 84 665-25-10, fax.
84 665 25 11, 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).
Teren pomnika i wystawy historyczna otwarte od 9.00 –
16.00 codziennie z sobotami i niedzielami włącznie, oprócz
poniedziałków i dni ustawowo wolnych od pracy (XI - III).
Wejście bezpłatne. Przewodnik w j. polskim grupa do 10 osób
50 zł 1,5 godz., grupa do 30 osób 75 zł 1,5 godz., w j. angielskim
i niemieckim grupa do 10 osób 100 zł 1,5 godz., grupa do 30
osób 150 zł 1,5 godz.
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. 10.00 – 17.00; sb. 10.00 – 14.00 (V – X)
wt. i pt. 10.00 – 16.00 (XI – IV) inne terminy po wcześniejszym
zgłoszeniu. Wolny datek.
Ulów k. Tomaszowa Lubelskiego
Izba Regionalna w Ulowie,
Szkoła Podstawowa, tel. 609 478 061 – Alina Wacko (opiekun)
Wstęp: wolny datek, wskazane wcześniejsze zgłoszenie.
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. sob i nd. po wcześniejszym
zgłoszeniu u sołtysa Antoniego Stenkiewicza, tel. 16 631 70 99,
606 124 172 Wolny datek.
Krasnobród
Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej i Geologiczno-Garncarskie przy
Sanktuarium Nawiedzenia N.M.P. w Krasnobrodzie-Podklasztor
www.krasnobrod-sanktuarium.pl, e- mail: nmp3@wp.pl
ul. Tomaszowska 18, tel. 84 660 78 14, 84 660 71 43.
Czynne w sezonie letnim, wiosennym i jesiennym codziennie
8.00 – 18.00, 1 XI – 31 III otwierane po wcześniejszym
zgłoszeniu w kancelarii parafialnej. Wstęp: wolny datek. Na
prośbę przewodnikiem jest dyżurujący ksiądz.
Krasnobrodzkie Dinozaury – ścieżka edukacyjna
ul. św. Rocha tel. 694 789 450, 664 966 533 lub 664 975 599,
www.dinozaury-krasnobrod.pl
Czynne: 1 V – 30 IX. Wstęp: normalny 14 zł, ulgowy 10 zł,
grupowy 9,-; do 3 lat bezpłatnie.
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.
Wstęp wolny.
Izba Muzealna Pamięci im. Adama Grochowicza
Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie
ul. Krótka 9, 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, 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.
Wstęp: bilet normalny 6 zł/os., bilet ulgowy 3 zł./os., dzieci do
lat 7 – wejście bezpłatne
Wioska Gotów w Masłomęczu
Masłomęcz 99, 22 – 500 Hrubieszów, 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; XI – IV zwiedzanie po
wcześniejszym zgłoszeniu. Wstęp: bilet normalny 6 zł., ulgowy
3 zł. Warsztaty garncarskie i robienia biżuterii antycznej.
Górecko Kościelne
Muzeum Etnograficzne przy kościele św. Stanisława Biskupa
Czynne na życzenie. tel. 84 687 80 45. Wolny datek.
Zamość
Muzeum Zamojskie ul. Ormiańska 30, tel. 883 375 560, tel. 84
638 64 94, 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.
Wstęp: bilet normalny 10 zł, bilet ulgowy i wycieczkowy 6 zł.
Zwiedzanie z przewodnikiem w j. polskim 30 zł, w j. angielskim
50 zł. Karta dużej rodziny bilet normalny 6 zł, ulgowy 3 zł.
Muzeum Barwy i Oręża, ul. Zamkowa 2, tel. , tel. 882 106 007,
tel./fax. 84 638 40 76, www.muzeumarsenal.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.
Wstęp: bilet normalny (3 obiekty) – 25zł; (1 obiekt) 10 zł,
ulgowy (3 obiekty) – 12 zł.; (1 obiekt) 6 zł, karta dużej rodziny
Muzeum Martyrologii Rotunda ul. Męczenników Rotundy 1
tel. 692 162 219, www.muzeum-zamojskie.pl, Czynne: pn. – nd.
7.00 – 20.00 (IV – X), pn. – pt. 7.00 – 15.00 (XI – III). Wstęp wolny.
Muzeum Sakralne Kolegiaty Zamojskiej
ul. Kolegiacka 1 A, tel. 84 639 26 14; tel./fax. 84 639 23 83
www.katedra.zamojskolubaczowska.pl
Czynne: pon. – sob 10. 00 – 18.00, nd. i św. 13.00 – 18.00
(V – 15.X), 16.X – IV 10.00 – 16.00 w dni powszednie po
wcześniejszym zgłoszeniu w godz: 9.00 – 11.00; 16.00 – 17.45.
Wstęp: bilet normalny 3 zł, ulgowy 1,50 zł, dzieci do lat 6
wstęp wolny
Panorama Starego Miasta - punkt widokowy na dzwonnicy
przy katedrze, ul. Kolegiacka 1 A, tel. 84 639 26 14; tel./fax. 84
639 23 83, www.katedra.zamojskolubaczowska.pl
Czynne przy dobrej widoczności: pon. – sob 10. 00 – 21.00,
nd. i św. 13.00 – 22.00 (V – 15.X); 16.X – IV wejście po
wcześniejszym zgłoszeniu w godz. 9.00 – 11.00; 16.00 – 17.45
Wstęp: bilet normalny 3 zł, ulgowy 1,50 zł, dzieci do lat 6
wstęp wolny.
Trasa turystyczna w Bastionie VII
ul. Łukasińskiego 2, tel. 84 639 30 18 wew. 32, 519 637 881
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)
Bilety do nabycia w kiosku nr. 28 ul. Łukasińskiego 2 in
Łukasińskiego 6 w kiosku nr 3 - 4. Bilet normalny 8,50 zł,
ulgowy 5 zł, bilet rodzinny 20 zł., taras widokowy 2,50. Usługa
przewodnicka dla grup 35zł.
Trasa turystyczna w podziemiach oficyny Ratusz Zamojskiego
Zarządca Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej
i Histerycznej. Zwiedzanie w grupach 15 os. po
wcześniejszym zgłoszeniu w Informacji Turystycznej,
|tel. 84 639 22 92, www.zci.zamosc.pl.
Wejścia z przewodnikiem XI – IV godz. 14.00; V – X godz.
11.00 i 14.00; VII – VII 11.00, 14.00 i 17.00. Wstęp: bilet
normalny 7zł, ulgowy 4zł, Przewodnik w j. obcym 60 zł.
Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera
ul. Szczebrzeska 12, tel. 84 639 34 79; tel./fax.: 84 639 34 70
www.zoo.zamosc.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). Wstęp: bilet
normalny 17 zł, ulgowy 12 zł, dzieci do lat 3 – wstęp wolny.
Karta dużej rodziny bilet normalny 15 zł, ulgowy 10 zł.
Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska BWA
ul. Staszica 27, tel. 84 638 57 82, tel./fax.84 639 26 88
www.bwazamosc.pl. Czynne: wt. – nd. 10.00 – 17.00
Galeria Fotografii „Ratusz” Zamojskiego Towarzystwa
Fotograficznego Rynek Wielki 13
tel. 84 639 21 69, 609 221 317 www.ztf.pl
Czynna w godzinach otwarcia informacji turystycznej.
Kojec w Parku Miejskim z makietą Zamościa (zwiedzanie
z przewodnikiem. Cena 2,50 zł, 16 X - 24 IV godz 15.00,
24 IV - 15 X godz. 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30.
Kazamata Wschodnia Bastionu II - wystawa strojów
historycznych 24 IV - 15 X z wyjątkiem poniedziałków, cena
5,00 zł.
Zwierzyniec
Ośrodek Edukacyjno – Muzealny Roztoczańskiego Parku
Narodowego ul. Plażowa 3, tel.84 687 22 86
tel./fax. 84 687 20 66, www.roztoczanskipn.pl
Czynne: codziennie oprócz poniedziałków 9.00 – 17.00
(Ostatnie wejście 16.00) (1 IV – 31 X), 9.00 – 15.00 (Ostatnie
wejście 14.00) (1 XI – 31 III)
Wstęp: bilet normalny wszystkie wystawy 10 zł, bilet ulgowy
wszystkie wystawy 6 zł. Wstęp na Bukowa Górę i ścieżkę

rowerową: Rybakówka – Florianka – Górecko Stare, karta
normalna 4 zł, karta ulgowa 2 zł, karta tygodniowa 15 zł. Karta
dużej rodziny 3 zł/os.
Izba leśna we Floriance
Górecko Stare 105, 23 – 460 Józefów, www.roztoczanski.pl
Tel. 84 867 22 86 wew. 365,
Czynne: sob. – nd. 10.00 – 17.00 (V – IX), w innych terminach
po wcześniejszym zgłoszeniu.
Wstęp: karta normalna 2,50 zł, karta ulgowa 1,50 zł, karta
grupowa (grupa do 52 osób) 50 zł.
Wysokie, gmina Zamość
Regionalna Izba pamięci w Wysokiem, Wysokie 84
Zwiedzanie po wcześniejszym zgłoszeniu tel. 84 616 63 50 –
kustosz Henryka Sobczuk.
Wolny datek.
Lubaczów
Muzeum Kresów w Lubaczowie, ul. Sobieskiego 4,
tel. 16 632 18 02, www.muzeumkresow.eu
Czynne: wt. – pt. 9.00 – 15.00 , sob. – nd. 10.30 – 17.30.( V – IX)
sob. – nd. 8.30 – 15.30 (X – IV). Wstęp: bilet normalny 8 zł,
ulgowy 5 zł, przewodnik po muzeum 15 zł.
Radruż
Zespół Cerkiewny w Radrużu, tel. 606 357 108, 693 699 420
Czynne: codziennie 10.00 – 19.00 (IV – X), 10.00 – 16.00 (XI – III)
Wstęp: bilet normalny 8 zł, ulgowy 5 zł
Osuchy k. Łukowej
Muzeum Bitwy Partyzanckiej w Osuchach
Otwierane po wcześniejszym zgłoszeniu tel. 84 687 40 60 –
GOK. Wolny datek
Biłgoraj
Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, ul. Kościuszki 86, tel./fax. 84 686
27 33, www.muzeumbilgoraj.pl. Czynne: wt. – pt.9.00 – 16.00
sb. –nd. 10 .00 – 15.00 (XI – III) w I i III sb. i nd. miesiąca 10.00 –
15.00 ( IV – X). Wstęp: bilet normalny 4 zł., ulgowy 2 zł.
Skansen Zagroda Sitarska, ul. Nadstawna 32, tel. 84 686 04 84
Czynne: wt. – pt 9.00 – 16.00 (IV – X), 10. 00 – 15.00 w II i IV sb. –
nd (IV – X). Wstęp: bilet normalny 4 zł., ulgowy 2 zł.
Obsza
Skansen Zagroda Roztocze, Obsza 138, 23 – 413 Obsza, tel. 84
689 10 10, www.zagrodaroztocze.pl
Zwiedzanie po wcześniejszym zgłoszeniu.
Mokrelipie k. Radecznicy
Gospodarstwo Pasieczne ULIK – Muzeum Wsi i Skansen
Pszczelarski, Mokrelipie 85, 22 – 463 Radecznica, tel. 84 681 80
70, 694 016 417, www.ulikroztocze.pl. Czynne codziennie 9.00
– 17.00. Zwiedzanie z przewodnikiem za opłatą.
Ruszów k. Łabuń
Olejarnia Świąteczna – ekomuzeum, tłoczenie i degustacja
świeżego oleju, Ruszów 9, 22 – 437 Łabunie, tel. 604 292 275,
504 979 855, 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..
10.00 – 18.00 (VII – VIII), Wstęp : dla grup zwiedzanie 60 zł.,
pokaz tłoczenia oleju 240 zł, turyści indywidualni normalny
8 zł; ulgowy 4 zł.
Szur k. Krasnobrodu
Galeria Szur, Szur 22, tel. 696 817 079, 606 366 270
www.galeriaszur.pl, Czynne: codziennie (lipiec – wrzesień),
soboty i niedziele (maj – czerwiec)
Oseredek
Muzeum Pożarnictwa w Oseredku, Oseredek 24, 22 – 672
Susiec, tel. 84 665 44 10, e – mail: mp_oseredek@wp.pl
Czynne: wt. – pt.11.00 – 17.00 V – IX, inne terminy po
wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym
Wstęp wolny
Wieprzów Ordynacki
Olejarnia z izbą regionalną – tłoczenie i degustacja świeżego
oleju, Elżbieta i Mariusz Lizut, Wieprzów Ordynacki 33,
22 – 600 Tomaszów Lubelski, tel. 667 259 357, 721 018 176,
www.olejarniawieprzow.pl, Czynne: pon. – sob. 9.00 – 16.00,
nd. 10.30 – 16.00 (V – IX), inne terminy po wcześniejszym
zgłoszeniu.
Majdan Wielki
Galeria Sztuki Ludowej, Majdan Wielki 176, 22 – 440
Krasnobród, Mieczysław Portka, tel. 84 660 78 94, 500 180 268
warsztaty dla młodzieży
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