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Roztocze - miłość od pierwszego
zobaczenia

D

rodzy czytelnicy. W tym miejscu mogliśmy umieścić standardowy tekst o Roztoczu, o jego położeniu, walorach geograficznych i przyrodniczych,
historii i kulturze. Tyle, że o tym wszystkim możecie przeczytać w każdym przewodniku czy encyklopedii. Tym razem o Roztoczu opowiemy
Wam słowami tych, którzy je pokochali. Zakochani w Roztoczu to nie tylko jego obecni i byli mieszkańcy wspominający dzieciństwo. To również
wielu z tych, którzy wybrali nasz region na swoje miejsce wypoczynku i do niego powracają. To za co kochamy Roztocze? Sami przeczytajcie.

- Mamo poznałam chłopaka, mieszka w Tomaszowie Lubelskim
- co w Tomaszowie, dziecko drogie, nie po to z stamtąd uciekałam,
żebyś ty tam wracała!
…. I tak minęło już 8 lat, mamy dwójkę dzieci i mieszkamy w Lublinie.
Powiecie pewnie, no tak, skoro uciekła stamtąd i mieszka w Lublinie, to
pewnie nie ma tam co robić. A ja Wam odpowiem tak:
- teraz właśnie mam gdzie uciekać :-) Czasami jest tak, że potrzebujemy
zmienić otoczenie, chcemy odetchnąć od dnia codziennego, szukamy takiej
oazy spokoju. I takim miejscem jest dla mnie Roztocze i jego lasy sosnowe
pachnące żywicą. Jak wspomniałam mamy dwójkę małych dzieci, które dopiero poznają świat. To właśnie dzięki podróżom dzieci uczą się najwięcej.
Sama pamiętam pierwszy raz na kolonie pojechałam właśnie do Suśca –
było to prawie 30 lat temu a pamiętam jak dziś nasze spacery po lesie (dla
siedmiolatki las jest porównywalny do dżungli :-)), krystalicznie czystą rzekę,
szumy, kanapki jedzone w lesie, pierwsze ogniska przy dźwiękach gitary, piosnki (do dzisiaj mam zachowany śpiewniczek z Suśca) m.in. o Roztoczu np.
„Spójrz ile gwiazd , ile gwiazd lśni na niebie
Jakby na przekór blask słońca w nich zgasł
Będę szczęśliwy ,gdy sobie odjedziesz
Ty i Roztocze zbyt wiele na raz…”
I wiecie co, ja te piosenki znam do dzisiaj! I dzięki temu, że moi Rodzice
tak często z nami podróżowali po tych wspaniałych miejscach Roztocza
nauczyłam się, jak cennym darem jest przyroda. I chcę dać moim dzieciom to samo – chcę ich nauczyć wrażliwości na przyrodę, chcę żeby poznawały Roztocze, żeby wiedziały, że jak kiedyś będzie im źle to najlepiej
uciekać właśnie tutaj i tutaj ładować akumulatory do życia!
Joanna z Lublina
Za wszystko! Za sielskie dzieciństwo, wakacje u Babci i Dziadzia, za
wiosenne spacery po lesie i jesienne grzyby z Rodzicami, za wyjazdy nad
Echo, za noce pod namiotem i wieczory pod lipą przy sadzie, za pracę na
polu, za pomoc przy żniwach u Babci, za dziesiątki godzin przegadane
z przyjaciółką na spacerach wzdłuż Łabuńki, za wyprawy rowerowe z Przyjaciółmi, za popołudnia w porzeczkowych krzakach i zabawy w „państwamiasta” z Dziadziem, za sobotnie kajaki z rodziną, za wszystkie najpiękniejsze wspomnienia, za Miłość mojego życia, która jest teraz moim Mężem 
(i On też z Roztocza! ;-), a przede wszystkim za to, że kiedy tu wracam, czuję, że jestem w najwłaściwszym Miejscu na Ziemi - na „moim” Roztoczu!
Ela z Lublina

Za krajobraz, ciszę i spokój, tam czas zdaje się jakby wolniej płynął.
Żyją tu ludzie z tradycjami, bliżej i zgodniej z naturą. Za zapach tych pól,
łąk i lasów. Za to, że nie jest oblegane przez turystów jak inne miejsca. Nie
ma piękniejszego miejsca.
Basia z Zamościa
Za moje dzieciństwo, za jagody i poziomki na jednym źdźble trawy,
za kosze pełne grzybów, za te miedze, polanki i drogi, na których pasło się
krowy (a w ręku słoik z solą dla tych krów , za dziesiątki zboża, które się
stawiało, za tą tęsknotę, którą mam w sobie ilekroć stąd wyjadę i tą nieopisaną radość gdy znowu wracam.
Monika ze Szwajcarii
Za to że w lecie bardziej Lato, a w zimie bardziej Zima niż gdzie indziej
w Polsce. Za czyste i świeże powietrze, pachnące i lasem i polem. Za to że
urodziłam się i wychowałam się w najpiękniejszym zakątku ziemi, gdzie
płynie Tanew i Wirowa. Za wspaniałych ludzi którzy tam mieszkają i przeżywają nasze „najazdy”. Za to że dane mi odkrywać je na nowo i inaczej
zwielokrotnionymi oczami dzieci.
Justyna z Torunia
Kiedyś Roztocze kojarzyło mi się z małymi żyjątkami takimi nie lubianymi. Ale to takie przyjemne Roztocze jest właśnie tam, gdzie byłem w lipcu zeszłego roku i wywaliłem całe 120 km po Parku Narodowym rowerem. Widziane i zwiedzone niesamowite miejsce na Ziemi. Obowiązkowo
w planie tegorocznym jest kolejny (baa i to nie jedyny) i też na dwóch
kołach. Czas napełnić głowę szumem z prawdziwych szumów. Pogadać
z drzewami w trybie ciszy w pełnej symbiozie. Mam nadzieję że tak jak
zostawiłem Roztoczę to takie same je zastanę już niedługo. OK, krótko
- to miejsce przyciąga. Tam jest taka masa zieleni, że wzrok nie wyrabia
z ilością tego. Ważne że umysł i ciało się relaksuje. Mija kolejny miesiąc po
odwiedzinach, a ja nie mam wolnego dnia od myślenia o tym miejscu.
Do zobaczenia.
Adrian z Wrocławia
Roztocze... miłość od pierwszego zobaczenia! Nie wyobrażam sobie nie być kilka razy w roku. Przebywanie tam daje mi szczęście i ładuje
baterie na 200%.
Ela z Łęcznej
Źródło: www.facebook.com/Roztoczewita
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Wszystkie drogi prowadzą na

Podziwianie Roztocza z wysokości rowerowego siodełka jest niezwykle popularne. Sprzyja temu gęsta sieć wyznakowanych i opisanych
szlaków turystycznych do uprawiania tej formy rekreacji.
Na terenie regionu działa też wiele wypożyczalni rowerów, nawet
z przyczepkami dla dzieci oraz punkty serwisowe co w znaczny sposób
ułatwia i usprawnia zwiedzanie regionu nawet przez osoby początkujące.
Dodatkową atrakcją przyciągającą rzesze miłośników jednośladów
są cyklicznie organizowane imprezy rowerowe - z racji transgranicznego położenia Roztocza wiele z nich ma charakter międzynarodowy
i odbywają się zarówno na terenach Polski jak i Ukrainy. Organizacją tych
imprez zajmują się firmy i osoby z dużym doświadczeniem dzięki czemu
pokonywanie granic jest ograniczone do niezbędnego minimum.
Główną osią podróżowania rowerem po Roztoczu jest Centralny
Szlak Rowerowy Roztocza prowadzący od Kraśnika przez Zwierzyniec,
Józefów i Susiec przez granicę w Hrebennem i dalej do Lwowa oznakowany kolorem czerwonym. Szlak ten został doceniony przez magazyn National Geographic uznaniem za trzeci najbardziej interesujący szlak rowerowy
w Polsce a Polska Organizacja Turystyczna w 2004 roku przyznała certyfikat najlepszego produktu turystycznego. Trasa tego szlaku częściowo pokrywa się z bardzo popularną trasą rowerową Polski Wschodniej Green
Velo, dzięki której na Roztocze można dotrzeć z Mazur, Gór Świętokrzyskich i Bieszczad. Trasa ta została bardzo dobrze oznakowana i wyposażona w Miejsca Obsługi Rowerów, a wiele obiektów usytuowanych w pobliżu uzyskało certyfikaty Miejsc Przyjaznych Rowerzystom. Wszystko to
sprawia, że podróżowanie rowerem po Roztoczu jest miłe i przyjemne.
O popularności rowerów na Roztoczu świadczy aktywność mieszkańców, którzy skupiają się w wielu grupach miłośników rowerowej
przygody. Są to m.in. Józefowska Kawaleria Rowerowa, Rowerowe
Roztocze, Klub Kolarski Roztocze, Rowerowy Zamość, Biłgoraj Przyjazny
Rowerzystom, Grupa Rowerowa PTTK Biłgoraj i inne.
W 2018 roku ukazało się drugie wydanie przewodnika „Rowerem po
Roztoczu”, w którym na 160 kolorowych stronach opracowano 74 trasy
rowerowe, które prowadzą przez 11 turystycznych miast i gmin cen-
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tralnej części Roztocza i jego bezpośredniego przedpola. Są to, licząc
od północnego zachodu: Zwierzyniec, Józefów, Adamów, Krasnobród,
Susiec, Tomaszów Lubelski, Bełżec, Narol, Cieszanów, Lubycza Królewska
oraz Horyniec-Zdrój. Każdej gminie poświęcony jest odrębny rozdział,
który zawiera opisy od 4 do 10 najciekawszych wycieczek rowerowych,
liczących od kilku do kilkudziesięciu kilometrów długości. W opisach tych
znajdziemy informacje o długości trasy, stopniu jej trudności oraz o głównych atrakcjach spotykanych po drodze. W rozeznaniu pomagają też profile wysokościowe oraz, co stanowi udoskonalenie pierwszego wydania,
schematy tras wycieczkowych z kilometrażem i rodzajem nawierzchni.
Wydawnictwa te są dostępne w punktach informacji turystycznej,
w niektórych urzędach miast i gmin, oraz można zaopatrzyć się w sklapie internetowym www.sklep.roztocze.com
Wiele szlaków zostało również opisanych i udostępnionych w sieci internetowej. Godny polecenia jest serwis www.traseo.pl - na którym opisano 74 trasy rowerowe o łącznej długości ponad 2,5 tys. km i opisów
sukcesywnie przybywa, więc i Wy przybywajcie - niekoniecznie z rowerem, bo ten można wypożyczyć na miejscu,a jeśli lubicie przemieszczać
się pod opieką przewodnika - to zapraszamy do
Zwierzyńca, gdzie w okresie wakacji organizowane są takie wycieczki (codziennie i nna trasa).

traseo.pl/roweremporoztoczu

Imprezy rowerowe
14.04
14.04
29.04
01.05
02.05
03.05
06.05
12.05

Rajd rowerowy szlakiem umocnień Linii Mołotowa w Cieszanowie
Kellys Cyklokarpaty. Maratony Rowerowe. Horyniec Zdrój/Narol
Wiosenny rajd rowerowy. Biłgoraj
Józefowska Majówka Rowerowa
Rajd rowerowy Krynice
Janów Lubelski Road Tour - ZOOM Natury Janw Lubelski
Cisowianka Mazovia MTB Marathon Janów Lubelski
X Krajoznawczy Rajd Rowerowy „Szlakami Leśnego Skarbca”
Janów Lubelski
20.05
Rodzinny Rajd Rowerowy. Szlaki powiatu biłgorajskiego
20.05
Maraton Kolarski Brevet Roztocze. Szczebrzeszyn
20-21.05 Międzynarodowy Roztoczański Rajd Rowerowy Lubycza
Królewska - Rawa Ruska
27.05
III Roztoczański Rajd Rowerowy Green Velo Lubaczów
9.06
17 Rajd Rowerowy im. Kazimierza Patałucha. Narol
11.06
Rodzinny Rajd Rowerowy. Stary Dzików
24.06
Gwiaździsty Rajd Rowerowy do Osuch
8.07
10. Rajd Rowerowy Szlakiem Zaborszczyzny O/PTTK Biłgoraj
29.06-1.07 VII Międzynarodowy Rajd Rowerowy
29.07
12 Rajd Rowerowy Żurawinowym Szlakiem O/PTTK Biłgoraj
15.08
Otwarcie szlaku rowerowego gminy Łabunie
18.08
EKOrajd - Józefów

2.09
9.09
15.09
22.09
wrzesień
1.10
13-14.10
11.11

12 Ogólnopolski Gwiaździsty Rajd Rowerowy. Wzgórze
Polak- Pogranicze Regionów O/PTTK Biłgoraj
Jastrzębia Zdebrz - rajd rowerowy
II Rajd rowerowy szlakiem bojowym 1 pp KOP - Cieszanów
Rajd Rowerowy „Powitanie Jesieni” szlaki powiatu biłgorajskiego
O/PTTK Biłgoraj
8 Miejskie Święto Roweru trasa Tomaszów-Susiec
Rajd rowerowy szlakiem cmentarzy wojskowych na terenie
powiatu lubaczowskiego
Złota jesień na Roztoczu z Radiem Lublin - Rajd Rowerowy.
Józefów
Niepodległościowy Rajd Rowerowy. Szlaki powiatu biłgorajskiego

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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Na Roztoczańskiej fali
Dla jednych – relaks, dla drugich – trochę adrenaliny. To wszystko okraszone szczyptą emocji, solidną garścią przyrody i szumu wody.
Można powiedzieć, że dosłownie szumu, bo na Roztoczu szumią „szumy” powodowane wartko spływającą wodą po licznych progach
skalnych, potęgowane dodatkowo szumem dostojnych drzew.

J

eżeli jesteś osobą preferującą aktywny wypoczynek, cieszy Ciebie obcowanie z nieskażoną przyrodą i lubisz doświadczać nowych wrażeń, to
dobrze trafiłeś. Na Roztoczu skorzystasz z nietypowej formy spędzania wolnego czasu z lekką dawką adrenaliny. Tu możesz udać się na spływ kajakowy
pięknymi i czystymi rzekami w jednym z najpiękniejszych rejonów Polski.

Na Roztoczu znajduje się wiele ciekawych tras, po których można
spłynąć kajakiem rzekami Wieprz, Tanew, Bukowa i Łada, Gorajec oraz
Por, a nieco dalej na wschód pięknie meandruje rzeka Bug – ostatnia duża
nieuregulowana rzeka Europy. Jednym z ciekawszych odcinków jest odcinek rzeki Obrocz – Zwierzyniec. Trasa ta jest bardzo łatwa, malownicza,
charakteryzuje się licznymi meandrami oraz wąskim i płytkim korytem
o leniwym nurcie. Długość trasy wynosi 7 km. Czas przepływu – około
dwie godziny. Trasa bardzo atrakcyjna, dostępna dla wszystkich bez ograniczeń wiekowych czy sprawnościowych.
Wybierając się na spływ całodniowy proponujemy odcinek z Obroczy
do Szczebrzeszyna, który można przepłynąć w ok. 6-7 godzin lub podzielić go na dowolne, krótsze etapy.
Kolejną propozycją jest górny odcinek rzeki Wieprz Hutki - Guciów,
na którym jest ona bardzo spokojna. Przez większość trasy jej koryto jest
kręte i zawiłe. Trasa przez wielu nazywana jest również trasą „dwóch zabytkowych młynów”. Kończymy ją w Guciowie, gdzie Wieprz wpływa na
teren Roztoczańskiego Parku Narodowego. Długość odcinka do przepłynięcia to ok. 16 km, czas płynięcia, 4-5 godz. Tą trasę możemy także podzielić na trzy etapy.

watem „Nad Tanwią” w Borowych Młynach, a kończy się w Olchowcu
lub Osuchach, w zależności od tego czy zechcecie zakończyć spływ.
Malowniczą i łatwą trasą jest z kolei sześciokilometrowy odcinek
Paary - Huta Szumy. Pokonacie ją w dwie lub trzy godziny. Woda w najgłębszym miejscu ma metr głębokości. Odcinek jest prosty do pokonania,
a po drodze można robić przystanki i zwiedzać okolice.
Niektóre firmy oferują także kilkudniowe spływy kajakowe – zarówno
na rzece Wieprz jak i na Tanwi. Biorąc w nich udział jest okazja nie tylko
do wodnych szaleństw, ale i do zatrzymania się w wybranej miejscowości
i zwiedzania zabytków jak również podziwiania dzikiej przyrody. Wasza
przygoda może zacząć się np. w Zwierzyńcu, a skończyć w oddalonym
od niego o 25 km Nieliszu.
Wbrew pozorom, żeby wybrać się na kajaki nie trzeba czekać do lata.
Jesteśmy szczęśliwcami, gdyż na Roztoczu mamy możliwość pływania
przez 12 miesięcy w roku. Górny Wieprz ze względu na liczne źródła nigdy
nie zamarza, a temperatura wody między zimą, a latem waha się zaledwie o kilka stopni. Oczywiście najwięcej frajdy dają nam letnie upalne dni
kiedy możemy w pełni „odciąć” się od rzeczywistości, zdrowo, aktywnie
i rodzinnie wypoczywając na łonie przepięknej roztoczańskiej przyrody.
Zdarza się, że w szczycie sezonu brakuje kajaków i trzeba wcześniej
rezerwować wodny pojazd. Ostatnia jesień była na Roztoczu tak ciepła
i malownicza, że z tej atrakcji turyści i mieszkańcy korzystali praktycznie
do ostatniej chwili. Spójrzcie więc na kalendarz i zarezerwujcie sobie kilka
dni na wypad na Roztocze, planując przy okazji spływ kajakowy.

Etap pierwszy: Hutki-Bondyrz I „Chata Rybaka” (płyniemy 1,5 godziny), gdzie na końcu wodnej przygody możemy usiąść, odpocząć, zjeść
pstrąga, obejrzeć zabytkowy młyn i płynąć dalej.

Nie martwcie się też, gdy po przebytej trasie będziecie musieli płynąć
z powrotem lub iść na piechotę. Po zakończonej przygodzie przyjedzie
po Was samochód, który zabierze Was w miejsce, z którego wypłynęliście.

Etap drugi: Bondyrz I „Chata Rybaka” - Bondyrz II „Stary Młyn” to
kolejne 1,5 godziny, po których możemy chwilę przycupnąć i podziwiać
kolejny, wodny i zabytkowy młyn.

Dla tych, którzy zdecydują się na wielodniową przygodę na wodzie polecamy: 11 - 19.08.2018 XIII Ogólnopolski Spływ Kajakowy
„RZEKI ROZTOCZA” - Sołokija - Tanew - Wieprz. cena 650 zł/osoba

Etap trzeci: Decydując się na przepłynięcie ostatniego etapu będziemy płynąć około 1 godziny i spływ zakończymy w miejscowości Guciów
przy skansenie „Zagroda Guciów”.

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.

Długim odcinkiem jest też wyprawa kajakiem po Tanwi, płynącej
przez teren Puszczy Solskiej. To propozycja dla zaawansowanych, ale
trasa nie jest trudna. Maksymalna głębokość wody wynosi 2 m, jednak
w przeważającej części trasy do dna mamy 1,5 m. Przez 8 godzin spływu
na trasie spotykamy łagodne zakręty i przeszkody w postaci powalonych
drzew. Te miejsca da się pokonać nie wychodząc praktycznie z kajaka. Chociaż tu trzeba wykazać się niekiedy oryginalnymi pomysłami na pokonanie
przeszkody. Kajakowa przygoda po Puszczy Solskiej zaczyna się za rezer-

Do pokonania trasy; Sołokiją: Ruda Żurawiecka - Teniatyska (18 km),
Tanwią: Borowe Młyny - Harasiuki (80 km), Wieprzem: Hutki - Nielisz (61 km)
Bardziej zaawansowanych wodniaków zapraszamy na spływ graniczną rzeką Bug i rzekami Ukrainy.
Więcej informacji i zgłoszenia na stronie www.quand.com.pl

WYPOŻYCZALNIA

kajaków, rowerów
kamer Go-Pro z akcesoriami

SPŁYWY KAJAKOWE

Agroturystyka

Pod Lasem

noclegi
www.hutki-fila.pl

Hutki 117, tel. 664 477 294
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Wędrujemy
D

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

Środkowe (Tomaszowskie) oraz Grzędę Sokalską i fragment Kotliny Hrubieszowskiej. Na trasie m.in.: rezerwat „Piekiełko”, Biała Góra Rachanie, ruiny
pałacu w Wożuczynie oraz grodzisko w Czermnie, dawny gród Czerwień.
Szlak Krawędziowy – Jeden z najpiekniej poprowadzonych
szlaków regionu o długości 55 km. Biegnie strefą krawędziową Roztocza
Środkowego (Tomaszowskiego) i skrajem Puszczy Solskiej od Zwierzyńca
przez Józefów do Suśca. Łączy Roztoczański Park Narodowy z rezerwatami krajobrazowymi „Szum” i „Czartowe Pole” chroniącymi przełomy rzeczne wraz z jedną z największych osobliwości Roztocza - szumami (niewielkimi wodospadami).
Szlak Partyzancki – Szlak ma długość 53 km. Rozpoczyna się
w Szperówce koło Szczebrzeszyna na Roztoczu Zachodnim i przez Roztoczański Park Narodowy biegnie do Krasnobrodu i dalej na wschód do Krynic.

Najciekawsze szlaki i ścieżki spacerowe:
Szlak Centralny – Główny szlak pieszy Roztocza ma długość
196,5 km i prowadzi przez cały region od Szastarki koło Kraśnika na Roztoczu Zachodnim do Horyńca Zdroju na Roztoczu Wschodnim. Na trasie
szlaku znajdują się m. in.: Zwierzyniec, wzgórze Wapielnia, Bełżec, Lubycza
Królewska, Huta Lubycka i Wola Wielka.
Szlak Walk Partyzanckich – Szlak o długości 102 kilometrów łączy miejsca zwiazane z walkami polskiego ruchu oporu podczas II Wojny
Światowej. Wędrując nim z Tomaszowa dotrzemy przez Susiec do Osuch,
gdzie znajduje się Muzeum Ruchu Oporu i cmentarz partyzantów poległych w czasie akcji Sturmwind II oraz Górecka Kościelnego, gdzie znajduje się Sanktuarium św. Stanisława.
Szlak im. Władysławy Podobińskiej – Szlak o długości 56 km
przecina Roztocze Środkowe z północy na południe. Jego początek znajduje się przy stacji kolejowej w Zamościu. Dalej trasa szlaku wiedzie przez
Krasnobród oraz najwyższe wzniesienie Roztocza Środkowego - Wapielnię do Suśca. Patronem szlaku jest Władysława Podobińska, popularyzatorka turystyki pieszej i działaczka PTTK.
Szlak Historyczny – Szlak ma długość 66 km i prowadzi z Tomaszowa Lubelskiego do Turkowic koło Tyszowiec. Przebiega przez Roztocze

Szlak Szumów – Szlak w kształcie pętli o długości 17 km ma za zadanie przeprowadzić turystów przez najcenniejsze tereny rezerwatu „Nad
Tanwią”. Zaczyna się i kończy w Suścu. Na jego trasie słynne szumy, wodospad na rzece Jeleń (1,6 m) i wzgórze „Kościółek” - miejsce po dawnym
grodzisku wczesnośredniowiecznym.
Szlak Wolnościowy – Szlak rozpoczyna się w Tomaszowie Lubelskim i kończy w Hrebennem. Po drodze znajdują się dwa z trzech najwyższych wzniesień Roztocza w Polsce: Długi Goraj (391,5 m n.p.m.) i Krągły
Goraj (388,7 m n.p.m.). Nieopodal szlaku można znaleźć sowieckie bunkry
„Linii Mołotowa”.
Szlak im. Aleksandry Wachniewskiej – Szlak zwany obwodnicą Roztoczańskiego Parku Narodowego ma długość 67 km. Szlak łączy
miejscowości położone na obrzeżach Parku oraz krzyżuje się z tranzytowymi szlakami przebiegającymi przez RPN. Początek trasy w Zwierzyńcu
przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym RPN, koniec we Floriance. Patronem szlaku jest Aleksandra Wachniewska, malarka i społeczniczka ze
Zwierzyńca.
Szlak im. św. Brata Alberta – Szlak ma 47 km. Łączy on miejsca
związane z działalnością św. Brata Alberta (Adama Chmielowskiego) oraz
zakonów: Albertynów i Albertynek. Prowadzi przez Roztocze Wschodnie
z Narola przez Wielki Dział (389,5 m n.p.m.) i Werchratę do Horyńca Zdroju.
Szlak Ziemi Józefowskiej – Szlak o długości 42 km. Prowadzi
przez Puszczę Solską i strefę krawędziową Roztocza wokół Józefowa. Na
trasie znajduje się wiele pamiątek związanych ze skierowaną przeciw
partyzantom niemiecką akcją Sturmwind II, pomniki rozsiane w Puszczy
Solskiej oraz cmentarz partyzancki i Muzeum Ruchu Oporu w Osuchach.
Szlak p.o. Goraje (żółty) - Szlak o długości 10 km umożliwia dotarcie do wielu bunkrów oraz zobaczenie pozostałości umocnień ziemnych
(rowów przeciwczołgowych, stanowisk artylerii, okopów z okresu II wojny światowej) Linii Mołotowa. Prowadzi przez Hutę Lubycką, Długi Goraj
i Krągły Goraj do wioski Pawliszcze.
Więcej informacji o szlakach na stronach
www.roztoczewita.pl oraz www.zamosc.pttk.pl
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Smaki na szlakach

K

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

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

okazję przygotowują swoje popisowe dania. Oprócz lokalnych wędlin, miodów i ciast, na stoiskach można kupić swojski chleb, do niego przepyszny smalec, pierogi, a także wędliny, miody i lokalne trunki. Na szczególną
uwagę zasługują miody i lokalne trunki. Tutejsze pasieki specjalizują się
w wytwarzaniu miodów lipowych, rzepakowych, kwiatowych czy gryczanych. Najbardziej oryginalnym modem, jaki można spotkać na Roztoczu jest
miód fasolowy i nawłociowy. Nalewki wytwarzane na podstawie wiekowych receptur nie mają sobie równych, będąc na Roztoczu posmakować
należy żurawinówki, dereniówki, nalewki na pędach sosny czy orzechach.
Kto zechce spróbować tych baśniowych elementów powinien przybyć na
jeden z wielu regionalnych jarmarków lub spytać o nie gospodarza, u którego nocuje. Słońce i roztoczańskie wzgórza sprzyjają także powstawaniu
winnic. Wino z Roztocza staje się kolejną kulinarn atrakcją regionu.
Jednakże najbardziej znanym produktem kulinarnym z Roztocza jest
Olej Świąteczny Roztoczański. Wytwarzany najczęściej z rzepaku, przy
zastosowaniu tradycyjnych metod (tłoczony na zimno), idealny na Wigilię,
ma niezrównany smak. Olej Roztoczański produkowano niegdyś wyłącznie przed świątami, ale dziś ze względu na duże zapotrzebowanie klientów, tłoczony i sprzedawany jest przez cały rok.
Smacznego.
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Roztocze na językach
W poprzednim wydaniu Magicznego Roztocza pisałam o tym
jakich potraw tradycyjnych szukać u nas, jakich koniecznie spróbować. Tym razem napisze jakie smaki ze sobą zabrać do domu, jakimi
poczęstować rodzinę i przyjaciół po powrocie do domu.
Miejsca z roztoczańskimi smakami przypominają mi trochę
wyspy smakowe na języku zatem przedstawiam przyjęty przeze
mnie porządek:

skim Parku Krajobrazowym, który jest malownicza częścią Zachodniego
Roztocza. Gwarantuje piękne widoki. Wieczorem słychać co tam ,,Brzmi
w trzcinie”. Można się po drodze przekonać z czego Szczebrzeszyn słynie…
,, …miód to dar od nich (pszczół) dla nas”- mówią gospodarze i chętnie się tym miodem dzielą z turystami.

Słodki:
Miody w Pszeczelim Dworku. Słodycz już czuć w samej nazwie miejsca, a ziołowy pyłek obecny w zbieranych przez gospodarzy miodach dodaje charakteru każdemu z proponowanych nam słoików. Spośród wielu
dostępnych miodów w rodzinnej pasiece Państwa Surmaczów szczególna uwagę zwracają absolutne unikaty: miód z ostrożnia łąkowego i miód
wrzosowy z pierzgą. Kolejna ciekawostką jest miód kruszynowy. Czystość terenu oraz koncentracja fitoncydów sprawiają, ze miód oferowany w Pszczelim Dworku stosowany w odpowiednich dawkach może być
stosowany terapeutycznie na szereg dolegliwości. Możemy tez po prostu
cieszyć się jego smakiem i zapachem.
Wybierając się po miód do Gorajca - Zagroble warto zaplanować spacer lub chociaż przejażdżkę po okalającym miejscowość Szczebrzeszyń-

Kwaśny:
Chleb z Guciowa na zakwasie oraz szereg domowych przetworów
do chleba. przetworów wykonywanych po domowemu, o smaku takim
jak ma być, jaki może pamiętamy z dzieciństwa. Nie każdy jednak miał
takie szczęście żeby spróbować prawdziwego chleba na zakwasie, który
był ,,chlebem powszednim”, produktem oczywistym w czasach w jakich
nikt nawet nie pomyślał o dodawaniu chemicznych produktów do masowo wypiekanego pieczywa zwanymi nieadekwatnie ,,polepszaczami”
Poziom chemikaliów w niektórych wypiekach komercyjnych siega nawet
70 procent w stosunku do zawartości maki. Jako ciekawostkę przytoczę
fakt, ze jeden ze spulchniaczy produkuje się z kaczego pierza. Jaki smak
i zapach ma wszechobecne pieczywo? Ma zapach problemów gastrycznych. Nie chleb zatem jest problemem, a produkty chlebopodobne błędnie nazywane chlebem i bułkami.
Cieszy zatem niezmiernie, że dzięki takim miejscom jakie prowadza
Beata i Andrzej Skrzyńscy będą mogli Państwo nie tylko odnowić wspomnienia, ale także dać możliwość posmakowania prawdziwego chleba

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

Niektóre miody dostępne na Roztoczu
Miód Wrzosowy z pierzgą - Zbierany w sierpniu i wrześniu. Stosowany w chorobach dróg moczowych, prostaty, kamicy nerkowej oraz przy zapaleniu jelit i w biegunkach.
Miód Malinowy - Zbierany w czerwcu. Stosowany w infekcjach wirusowych
i bakteryjnych. Polecany szczególnie dla dzieci.
Miód Kruszynowy - Zbierany w maju i czerwcu z krzewu kruszyny. Stosowany
w przewlekłych zaparciach - pobudza perystaltykę jelit. Posiada szerokie zastosowanie
w leczeniu chorób układu pokarmowego, a także wspomaga odchudzanie.
Miód z ostrożenia łąkowego - Zbierany w czerwcu. Działa wzmacniająco i odżywczo na organizm. Wspomaga pracę żołądka, wątroby i mózgu, spowalnia procesy
starzenia się skóry. Obniża poziom cholesterolu i bilirubiny we krwi.
Miód Rzepakowy - Zbierany w maju. Stosowany w schorzeniach układu krążenia, wyrównuje potas w organiźmie oraz przyśpiesza proces gojenia się ran.
Miód Mniszkowy - Zbierany w maju z mniszka lekarskiego. Stosowany w chorobach wątroby, dróg żółciowych, przy niedokrwistości i stanach wyczerpania psychofizycznego.
Miód Gryczany - Zbierany w lipcu i sierpniu. Stostowany w chorobach serca i wątroby. Zawiera dużo magnezu, wspomaga wzrok, słuch i pamięć. Działa antystresowo.
Miód Lipowy - Zbierany w lipcu. Stosowany w schorzeniach przewodu pokarmowego, moczowego oraz dróg oddechowych. Działa napotnie i uspakajająco. Wygładza i oczyszcza skórę.

swoim dzieciom, wnukom i przyjaciołom. Chleba nie konserwuje się
w słoikach na dłużej. Nic nie szkodzi, bo ten jedyny, prawdziwy na zakwasie zachowuje swoje walory przez dwa tygodnie, później jest co prawda
trochę twardszy, ale dalej dobry i jadalny. Z powodzeniem można go zamrozić. Czy byłby wśród Państwa znajomych ktoś niezadowolony z takiego prezentu? Proponuje tez odwiedzić spiżarnię Państwa Skrzyńskich. No
i jeszcze mała wskazówka. Jak rozpoznać, czy chleb jest na zakwasie, czy
na drożdżach? Im więcej drożdży, tym większe dziury w kromce. Chleb na
zakwasie jest zwięzły , nie lepie się i nie kruszy. Dziurki powstałe w procesie wyrastania są najwyżej nie wiele większe niż w gąbce. Po naciśnięciu
miąższu wraca do poprzedniego kształtu. Taki właśnie znalazłam w Guciowie pod numerem 21. Tam posyłam Państwa po chleb, po Chleb z Pieca,
z pieca opalanego drewnem owocowym. Inaczej się nie da. Roztocze magiczne - to Roztocze autentyczne.

Miód ze Spadzi jodłowej - Zbierany w czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu z jodły.
Stosowany w stanach zapalnych dróg oddechowych (zatok, astmy) i w infekcjach wirusowych.
Miód ze Spadzi liściastej - Zbierany w czerwcu, lipcu, sierpniu z drzew liściastych. Działa przeciwzapalnie w infekcjach bakteryjnych i wirusowych.
Miód Wielokwiatowy - Zbierany od maja do września z kwiatów łąk i lasów Roztocza. Regeneruje siły obronne organizmu po przebytych chorobach, po zabiegach
chemioterapii i radioterapii.
Miód Nawłociowy (potocznie zwany mimozą) - Zbierany w sierpniu i wrześniu.
Stosowany w chorobach układu moczowego. Posiada dużo rutyny i kwertycyny, które
poprawiają ukrwienie nerek i żył kończyn dolnych.
Miód Faceliowy - Zbierany w czerwcu, lipcu i sierpniu. Stosowany w stanach
zapalnych górnych dróg oddechowych, astmy oskrzelowej i niedoborach energetycznych organizmu. Miód faceliowy ma zbliżone działanie do miodu ze spadzi jodłowej.
Propolis - kit pszczeli - Zbierany z żywic i soków roślinnych. Wykazuje silne działanie bakteriobójcze, przyśpiesza procesy gojenia się ran i oparzeń. Stosuje się pod
postacią 5% roztworu alkoholowego zewnętrznie lub doustnie po kilka kropel. Można
stosować profilaktycznie w celu zwiększenia odporności organizmu na przeziębienia
i infekcje wirusowe.
Pierzga (chlebek pszczeli) - Jest to pyłek kwiatowy przyniesiony przez pszczoły
i złożony w komórkach plastrów w ulu. Działa przeciwmiażdżycowo, przeciwzapalnie,
zwiększa wytwarzanie krwinek czerownych w szpiku kostnym, uzupełnia braki żelaza
w organiźmie. Znakomita jest przy leczeniu stanów zapalnych gruczołu krokowego.

Słony:
Z zachodu na wschód trafiając do Bełżca na słono. Na ryby do Karpiówki- Gospodarstwa Rybackiego. Można w nim dostrzec różnice miedzy
karpiem, a okaleczonym smakowo karpiem, do którego mamy dostęp powszechny. Smak prawidłowo hodowanej ryby oraz świeżość sprawia, ze
do jej smaku przekonał się już niejeden sceptyk. Oczywiście w menu są
jeszcze inne ryby słodkowodne pochodzące z Karpiówki. Polecam śmiało
zupę rybną oraz koniecznie spróbujcie wielokrotnie nagradzanych pierogów z karpiem. Z reszta, wszystko jedno na co się zdecydujecie. I tak będzie
bardzo dobre. Samo miejsce jest także ciekawe. W środku czeka na Was
niespodzianka. Jedynym problemem może być parking, na który trudno
wcelować. Trzeba, wiec zwolnic i być uważnym. Nawet jeśli miniemy znak,
to gwarantuje, ze jest to jedno z tych miejsc, do których warto zawrócić. Jeśli przyjedziecie samochodem warto zabrać lodówkę turystyczną i wrócić
po wędzone ryby do Karpiówki tuż przed wyjazdem z Roztocza.
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Umami:
Umami znajdziemy w Obszy w Zagrodzie Roztocze. Już sama nazwa
wskazuje, ze mamy w tym miejscu kwintesencje smaku i charakteru krainy.
Do Obszy proponuje wyjazd specjalny, nocleg, a może nawet dłuższy pobyt. Są takie smaki, które powielane, zmieniane przez pokolenia wiele czasem straciły na atrakcyjności i autentyczności. W ubiegłym roku pisałam
o Pirogu bilgorajskim. Dzisiaj już wiem, ze oryginał można zjeść właśnie
w Zagrodzie Roztocze. Pierog z Zagrody otrzymał Złotą Perłę przyznawana przez Polska Izbę Produktu Regionalnego. Prawdziwa perełka, która
należy do kulinarnych ,,musisz spróbować” - bez tego pobyt na Roztoczu
się nie liczy, kto piroga zje wraca na Roztocze. Co zatem można przywieźć
z Obszy. Można przywieźć piroga, względnie wziąć ze sobą na drogę,
a przywieźć kaszę gryczaną, olej rzepakowy i przepis na ta potrawę, którym gospodarze chętnie się podziela. Przepisy na potrawy tradycyjne nie
mogą być utajnione, można znaleźć go na Liście Produktów Tradycyjnych
Województwa Lubelskiego, gdyż oficjalnie jest naszym roztoczańskim
produktem o randze dla Roztocza porównywalnej z oscypkiem.

Piróg Biłgorajski

Gorzki
Smak ostatni związany z Roztoczem. Gorzkie rozstanie. Są jednak sposoby żeby gorycz złagodzić. Po pierwsze dobrze i odpowiednio zaplanować pobyt. Wziąć pod uwagę, że kilka dni, to często za mało. Polecam dwa
tygodnie, bo mamy jeszcze Zamość, miasteczka i inne atrakcje związane
z wypoczynkiem, głównie na łonie natury. Warto też pomyśleć o choćby
jednodniowym wyjeździe do Lwowa. Dobrze jest wyczytać wszystkie wydania Magicznego Roztocza ( dostępne również w formie elektronicznej),
a także poodwiedzać strony internetowe, albo nawet zadzwonić i dopytać dokładnie gospodarzy o ofertę, którą wyżej zasygnalizowałam. Ramy
są ograniczone…
Roztocze jest magiczne miedzy innymi z powodu czystego powietrza, ciągle jeszcze nie ma tu tłumów, ale największą magię generuje
wszechobecny spokój i brak pospiechu. Gorzki smak rozstania z Roztoczem złagodzą przywiezione do waszych domów smaki z ,,Wysp Roztoczańskich”. Zaproście na ucztę rodzinę i przyjaciół. Macie chleb, miód,
ryby, piroga biłgorajskiego, prawdziwe przetwory. Możecie tez nabrać
wody ze źródełka w Krasnobrodzie. Opowiedzcie im o widokach, zapachu
powietrza i o zestawionych z tym wszystkim smakach. Niech Roztocze
będzie na językach…

Piróg Jaglany

MAZAGRAN
coffee & more

Zamość, ul. Pereca 16
tel. 788 804 087

Edyta Szast

KRESOWY ZAŚCIANEK
GOSPODA ARTYSTYCZNA

Unikalna strawa dla ducha i ciała.
Mini galeria, powieści Krzysztofa Czarnoty i żywy autor.
Podpłomyk zamojski i pstrąg z prawdziwego pieca.
A wszystko w klimacie koni arabskich,
ze szczyptą Trylogii i dawnych Kresów.
Zapraszamy konnych, spieszonych i zmotoryzowanych.

Horyszów 48, na Trasie Zamość – Hrubieszów
Kresowy Zaścianek
tel: 514 711 322
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Świeżo palona kawa
Produkty regionalne
Wyroby z czekolady

Olejarnia Świąteczna
O

lejarnia Świąteczna znajduje się w Ruszowie – w połowie drogi pomiędzy Lublinem a Lwowem, na pograniczu Roztocza Środkowego, Kotliny Zamojskiej
i Grzędy Sokalskiej – 10 km od Zamościa.

Olejarnia należy do Ogólnopolskiej Sieci Zagród
Edukacyjnych. W zagrodzie prowadzone są zajęcia
dla grup zorganizowanych. Można wziąć udział w lekcjach „Jak drzewiej biło się olej” oraz „Jak to ze lnem
było”. Na obiad można zamówić posiłki regionalne.

Gospodarstwo
zajmuje się uprawą
roślin oleistych,
przetwórstwem,
sprzedażą produktów regionalnych
i obsługą
turystów. Produkowany przez olejarnię
Olej Świąteczny
Roztoczański został jako pierwszy
z woj. lubelskiego wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich otrzymał Perłę 2008 za Najlepszy Polski
Produkt Regionalny.

Propozycją dla grup wycieczkowych jest pokaz bicia oleju, zwiedzanie skansenu z przewodnikiem oraz
wyżywienie (potrawy regionalne).
W okresie wakacji wszyscy chętni mogą uczestniczyć w widowisku „Jak drzewiej biło się olej” (środy
o godz.16.00 - rezerwacje przez telefon). W pozostałe
dni powszednie (o 16.00) zwiedzanie z przewodnikiem.
Przez cały rok w dni powszednie jest czynny
sklep, w którym można zaopatrzyć się w świeże
oleje z lokalnych nasion, miody roztoczańskie i inne
produkty regionalne. Produkty można też zamawiać
z dostawą na www.olechata.pl.

Olejarnia Świąteczna leży na szlaku rowerowym
po Dolinie Górnej Łabuńki. W zagrodzie znajduje
się wypożyczalnia rowerów zabytkowych (Ukrainy
Obok czynnego małego zakładu, znajduje się z ramą, Urale – damki, składane Bociany i Kamy).
skansen olejarski z pięcioma kompletami maszyn
Gospodarstwo otoczone jest polami uprawnyolejarskich, narzędziami do młócenia, czyszczenia, mi i łąkami z liczną ilością źródlisk rzeki Łabuńki.
mielenia zbóż i do obróbki lnu i konopi. Duża wia- Duża wolna przestrzeń i bliskość wodopoju sprawia,
ta służy do pokazów bicia oleju na dwuwiekowych że można obserwować z bliska dzikie ptaki i zwiemaszynach, projekcji programów tematycznych rzęta. W odległości około 500 m od gospodarstwa,
i degustacji potraw regionalnych. Za stodołą jest przy starym gościńcu znajduje się „Czarci zdrój” małe boisko i urocze miejsce na ognisko. W 2011 roku źródło wiążące się ze słynną legendą.
gospodarstwo zajęło II miejsce w konkursie na NajDodatkowe informacje oraz aktualne wydarzenia
bardziej Innowacyjny Produkt Turystyki Wiejskiej
i godziny pracy na www.olejarniaswiateczna.pl. Rew woj. lubelskim.
zerwacje telefoniczne 504 979 855 i 604 292 275.
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Krasnobród
serce Roztocza
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, a w gorące dni można wypocząć na złotym
piasku plaż nad zalewem czy też ochłodzić się krystalicznie czystą wodą
wielu obfitych źródeł.
Krasnobród to przede wszystkim ośrodek wypoczynkowy, turystyczny, religijny i uzdrowiskowy.

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 w którym, leczone są schorzenia
układu ruchu, schorzenia układu nerwowo-mięśniowego oraz schorzenia
układu oddechowego. W tym samym obiekcie usytuowane jest również
„SPA Krasnobród” oferujące liczne masaże, kąpiele zdrowotne oraz okłady z borowiny.
Na wypoczynek i relaks w letnie gorące dni zaprasza zalew kąpieliskowy, którego lustro wody przekracza 17 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. Aktywny turysta może wypożyczyć
rower lub kije do nordic walking i dotrzeć do mało znanych zakątków
i okolic, np. do uroczyska Belfont czy zajrzeć do sztolni w Senderkach.
Turyści poszukujący artystycznych doznań mogą odwiedzić „Galerię
Szur” oraz Galerię Sztuki Ludowej w Majdanie Wielkim. Melomanom
polecamy wysłuchać 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

www.krasnobrod.pl
www.it.krasnobrod.pl
www.malowniczeuzdrowiska.pl
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. Od roku 2016 Gmina Krasnobród
wprowadziła system rekomendacji obiektów noclegowych. Wykaz obiektów rekomendowanych przez gminę Krasnobród znajduje się na stronach
internetowych Urzędu Gminy oraz Informacji Turystycznej.
Z racji położenia Krasnobród stanowi idealną bazę wypadową do
zwiedzania Roztocza i Zamościa. Stąd można się również wybrać na zorganizowaną wycieczkę do Lwowa.
Krasnobród nazywany jest „roztoczańską Częstochową” za sprawą objawień maryjnych oraz licznych uzdrowień. Wśród osób cudownie
uzdrowionych znalazła się Marysieńka, żona Króla Jana III Sobieskiego, która w XVII w. – w podziękowaniu za odzyskane zdrowie – ufundowała zachwycający architekturą barokowy kościół. Tuż za ogrodzeniem kościoła, w modrzewiowym lasku usytułowane zostały stacje Drogi Krzyżowej
- kalwaria krasnobrodzka. W podwórzu parafialnym zwiedzić można
Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej z wystawą etnograficzną, paleontologiczną, garncarską oraz florą i fauną. W zabytkowym 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.
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Aby zagwarantować odpowiedniej jakości
standard świadczonych usług przez kwaterodawców, gmina Krasnobrod wprowadziła
system rekomendacji. Poniżej lista obiektów
noclegowych, które otrzymały rekomendacje:
4. „Willa na Roztoczu” Jarosław Cios
ul. Widokowa 2, 22-440 Krasnobród
tel. 534 211 110
e-mail: biuro@willanaroztoczu.pl

1. Samodzielne Publiczne
Sanatorium Rehabilitacyjne
im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie
ul. Sanatoryjna 1, 22-440 Krasnobród,
tel. 84 660 71 02 wew. 34 lub 45,
tel./fax. 84 660 73 39
e-mail: sekretariat-sanatorium@wp.pl
2. Urszula, Joanna, Adam Szyport
Ośrodek Wypoczynkowy „Natura”
w Krasnobrodzie
ul. Zamojska 23, 22-440 Krasnobród
tel. 84 660 77 42, 608 674 134,
e-mail: recepcja@naturaroztocze.pl,
3. Agroturystyka, Pokoje Gościnne
Wiesława Nowosad
ul. Partyzantów 20, 22-440 Krasnobród
tel. 84 660 71 77, 604 527 661,
e-mail: wieslawanowosad20@wp.pl

Wieża widokowa w kamieniołomie

5. Ośrodek Wypoczynkowy „PROMYK”
ul. Andersa 26, 22-440 Krasnobród
tel. 84 660 79 29, 794 718 975
e-mail: promyk-zub@o2.pl
6. Apartamenty, Dom Całoroczny Hutki
Liliana Fijołek-Jędruszczak
Hutki 81A, 22-440 Krasnobród
tel. 797 482 191 , 512 607 602
e-mail: fijolek@onet.eu
7. „Pokoje u Maćka” Maciej Kawka,
ul. Wczasowa 13, 22-440 Krasnobród
tel. 504 094 658,
e-mail: pokoje.u.macka@wp.pl
8. „Sosnowa” - Ośrodek Wypoczynkowy
Arkadiusz Tor
Kaczórki 118, 22-440 Krasnobród
tel. 505 200 805
e-mail: biuro@sosnowakaczorki.pl
9. Domki Blisko Zalewu, Grażyna Borkowicz
ul. Partyzantów 30, 22-440 Krasnobród
tel. 609 834 755, 84 660 77 66,
e-mail: gborkowicz@op.pl
10. Słoneczne Wczasy - Pokoje Gościnne
ul. Tadeusza Kościuszki 62, 22-440 Krasnobród
tel. 536 282 649
e-mail: marzenachwedo@gmail.com

Kaplica św. Rocha
Sanktuarium MB Krasnobrodzkiej
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• pokoje z łazienkami
• internet
• wi-ﬁ
• parking • stołówka

NAD ZALEWEM

u Lucyny

ul. Partyzantów 38
22-440 Krasnobród
tel. 84 660 77 76, 606 889 257
2906@op.pl
www.roztocze.net.pl/nadzalewem

• 52 miejsca noclegowe,
pokoje z łazienkami, tv, wi-fi
• Stołówkę z pełnym wyżywieniem
• Duża altana z murowanym grillem
i miejscem na ognisko
• Plac zabaw dla dzieci, parking.

Ośrodek Wypoczynkowy Anna
Krasnobród , ul. Targowa 7
tel. 84 660 74 42
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Lokalna Organizacja Turystyczna „Roztocze”
w Tomaszowie Lubelskim
LOT Roztocze jest stowarzyszeniem skupiającym
samorządy, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe
oraz osoby fizyczne. Misja i cele stowarzyszenia to przede
wszystkim kreowanie wizerunku regionu turystycznego
obejmującego Roztocze i tereny przyległe oraz promocja aktywnych, prozdrowotnych form wypoczynku.
Punkt Informacji Turystycznej działający przy LOT
„Roztocze” posiada certyfikat Polskiego Systemu
Informacji Turystycznej.
W „it” nabyć można mapy, pamiątki, wydawnictwa i dukaty lokalne, a także materiały
bezpłatne promujące region. Na miejscu skorzystać można z darmowego Internetu (sieć
Wi-Fi). Kompetentni pracownicy podzielą się z turystami wiedzą na temat Roztocza.
Wiele praktycznych informacji (kwatery, gastronomia, atrakcje) znajduje się na portalu roztoczewita.pl, który prowadzony jest przez LOT.
Pracownicy prowadzą również profil na facebooku www.facebook.
com/roztoczewita, gdzie prezentowanych jest mnóstwo fotogafii i promowane są najciekawsze miejsca oraz bieżące wydarzenia.
Informacja turystyczna - Biuro LOT „Roztocze”
ul. Kościelna 9, 22-600 Tomaszów Lubelski
tel. 84 665 85 05
e-mail: biuro@lot.roztocze.com, it@lot.roztocze.com
www.roztoczewita.pl

Zapraszamy również
na profil Roztocza
na Facebook
www.facebook.com/roztoczewita.
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„Spacerem po Tomaszowie”
Zachęcamy do pobrania bezpłatnej wycieczki na urządzenia mobilne.
Wystarczy zeskanować kod QR znajdujący się obok i wygodnie zwiedzać
miasto. „Spacerem po Tomaszowie” to wycieczka przygotowana specjalnie pod wymagającego turystę, lubiącego zgłębić wiedzę dotyczącą miasta, do którego przybył. Aplikacja poprowadzi Cię do kilku najciekawszych
punktów w Tomaszowie.
Wycieczka rozpoczyna się w Rynku, przy rzeźbie dra Janusza Petera.
Lektor opowie o wyjątkowości Tomaszowa, wskaże miejsca godne odwiedzenia, będzie można również usłyszeć wiele ciekawostek na temat
dawnego Jelitowa.
Bardzo ważne! Pamiętajcie o tym, by koniecznie potrzeć stetoskop dra
Petera, bo to przynosi dobre zdrowie.
Życzymy miłego zwiedzania!
Wycieczka dostępna także na
www.audiotrip.org

Tomaszów
Lubelski
Lubię To Miasto...
T

omaszów Lubelski jest miastem w województwie lubelskim, położonym na wysokości 275 m n.p.m. nad rzeką Sołokiją na pograniczu
Roztocza i Grzędy Sokalskiej, jest największym miastem Roztocza Środkowego, zwanego także Roztoczem Tomaszowskim. Założycielem miasta
był Tomasz Zamoyski, który skutecznie zabiegał o zatwierdzenie prawa
miejskiego u króla Zygmunta III Wazy. Dokument ten został zatwierdzony przez króla 7 października 1621 roku, gdzie ustrój wewnętrzny nowo
powstałego miasta opierał się na prawie magdeburskim. Władca nadał
miastu 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 mało także niekorzystne aspekty, miasto wielokrotnie doświadczało wielu wrogich najazdów w wyniku czego do dzisiejszych czasów
przetrwały nieliczne zabytki architektury drewnianej i murowanej. Koścół pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny to jeden z najcenniejszych obiektów sakralnego 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 zwieńczone wielobocznymi, baniastymi hełmami z iglicami. Wewnątrz znajduje się bogate wyposażenie barokowe, między innymi
ołtarz główny z pierwszej połowy XVII w.

Kościół p.w. Zwiastowania NMP
Obecnie Tomaszów Lubelski to miasto tętniące życiem kulturalnym
i sportowym o doskonałych warunkach do uprawiania sportów zimowych jak również rekreacji letniej. Profesjonalnie przygotowane trasy narciarskie, sztucznie naśnieżane i oświetlone sprawiają, że miłośnicy narciarstwa biegowego zjeżdżają się tutaj z całego kraju. Na trasach biegowych
„Siwej Doliny” organizowane są imprezy sportowe o zasięgu wojewódzkim i ogólnokrajowym między innymi: 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 Lubelskim usytuowany jest jedyny w Polsce
tor wrotkarski do jazdy szybkiej na rolkach. Kompleks sportowy Powiatowego Centrum Sportu stwarza warunki do gry: w piłkę nożną, ręczną
i siatkową, tenisa ziemnego a jedna z najnowocześniejszych hal sportowych w regionie pozwala na rozgrywanie zawodów sportowych o randze ponadregionalnej.
Co roku w czerwcu miasto zaprasza na Jarmark Ordynacki, a we wrześniu odbywa się cykl imprez sportowo-kulturalno-historycznych pod
wspólnym tytułem „Ocalić od zapomnienia” upamiętniających rocznicę
bitew pod Tomaszowem Lubelskim 1939 r. z rekonstrukcją historyczną
jako główną atrakcją uroczystości rocznicowych.

Cerkiew p.w. Świętego Mikołaja Cudotwórcy

Rekonstrukcja bitwy 1939
Miasto stale rozwija się i dzięki inicjatywie władz samorządowych,
nabiera nowego ładniejszego wyglądu. Uroku miastu dodaje zrewitalizowany rynek. Z atrakcyjną oświetloną fontanną, ławeczkami i punktami
gastronomicznymi, 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.

Niedaleko kościoła znajduje się kolejny niezwykły zabytek, murowana
cerkiew prawosławna p.w. 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.

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.
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Szczebrzeszyn
J

edno z najstarszych miast Lubelszczyzny, położone na skraju malowniczej doliny rzeki Wieprz, przyciąga wielu turystów swoim niepowtarzalnym charakterem i unikatową przyrodą.

Znaną w skali kraju nazwę miasta rozsławił w swoim wierszu Jan Brzechwa: „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie…”, stąd w mieście powstały liczne pomniki chrząszcza, których odkrywanie jest nie
lada atrakcją. Dwa najważniejsze to - drewniany przy źródełku,
naprzeciw młyna wodnego i mosiężny na rynku przed ratuszem.
A chrząszcz stał się bezkonkurencyjnym symbolem i znakiem
rozpoznawczym.

Festiwal Stolica Języka Polskiego
Szczebrzeszyn to także miasto, które szczególnie upodobali
sobie artyści malarze, warto odwiedzić kameralne galerie sztuki: Piotra Kołodziejczyka (obok synagogi), Mariusza Drohomireckiego i Barbary Czapigi (vis-a-vis młyna wodnego) oraz Stanisława Karpowicza (ul. Zamkowa 13).
W sezonie wiosenno-letnim za sprawą licznych imprez i festiwali tętni
życie kulturalne miasta. Najważniejsze cykliczne wydarzenia kulturalne to
m. in. Dni Chrząszczowego Grodu, Festiwal Stolica Języka Polskiego, Festiwal piosenki „Rozśpiewany chrząszcz”, Festiwal Śladami Singera,
Festiwal Folklorystyczny „Eurofolk”.
FESTIWAL STOLICA JĘZYKA POLSKIEGO

Wnętrze cerkwi prawosławnej
Sieć wąwozów lessowych, zwanych „Piekiełkiem” , położona na terenie Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, jest bez wątpienia
jedną z najciekawszych atrakcji dla miłośników nieskażonej natury. Niepowtarzalne walory przyrodnicze, szachownice pól i meandry rzeki sprzyjają
pieszym wędrówkom, przejażdżkom rowerowym oraz wszelkim formom
aktywnej turystyki.
Amatorzy architektury sakralnej również zaspokoją swoje oczekiwania w tym urokliwym miasteczku, odkrywając wnętrza kościołów w stylu
Renesansu Lubelskiego p.w. Św. Mikołaja i Św. Katarzyny Aleksandryjskiej;
najstarszej w Polsce murowanej cerkwi z bogatą polichromią, dawnej
synagogi oraz rozległego, najstarszego na Lubelszczyźnie Kirkutu.

Pomnik chrząszcza na rynku
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W sierpniu 2015 roku w Szczebrzeszynie odbyła się pierwsza edycja
Festiwalu „Szczebrzeszyn – Stolica Języka Polskiego”, czyli otwartej wakacyjnej imprezy prowadzonej w formie spotkań wokół języka polskiego
i polskiej literatury. Ideą festiwalu jest stworzenie nowoczesnego, cyklicznego wydarzenia kulturalnego. Latem w Szczebrzeszynie można spotkać
wybitne osobowości świata kultury: językoznawców, pisarzy, dziennikarzy,
tłumaczy i artystów. Odbywają się liczne warsztaty i dyskusje, kiermasz
książki, spotkania autorskie, spektakle teatralne, koncerty i wieczory poezji.
Impreza na stałe wpisała się w letni kalendarz kulturalny miasta i rozpropagowała jego wielokulturową historię i nazwę na szeroką skalę.
W tym roku również zapraszamy wszystkich na kolejną edycję Festiwalu.
W tym roku również zapraszamy wszystkich na kolejną edycję
w dniach 5 - 11.08.2018 r.
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Punkt Informacji
Turystycznej
w Suścu
tel. 84 665 44 10 w. 22
tel. 531 475 652
e-mai: it@susiec.pl
ww
www.turystyka.susiec.pl

Kraina Czarów, gdzie aby utrzymać się w miejscu,
nie trzeba biec.

G

mina Susiec położona jest na wyżynnym terenie Roztocza. Należy do najchętniej odwiedzanych miejsc na
tym obszarze. Okolica ta charakteryzuje się niezwykła urodą krajobrazów. Jej powierzchnię w większości
zajmują lasy Puszczy Solskiej. To właśnie tu znajdują się słynne „Roztoczańskie Szumy” - małe wodospady,
na których spienione wody rzek: Tanew, Jeleń, Potok Łosiniecki i Sopot tworzą niezapomniany widok i nastrój. Ich piękno docenili czytelnicy w plebiscycie „Rzeczypospolitej” zaliczając je w 2008 r. do „7 Cudów Polskiej Natury”, a w 2016 r. nadając im tytuł laureata w konkursie miesięcznika National Geographic Traveler na
„7 Nowych Cudów Polski”.

Urząd Gminy Susiec
tel. 84 665 48 93
e-mail: gmina@susiec.pl
www. susiec.pl

Roztoczańskie
Stowarzyszenie
Agroturystyczne
tel. 531 475 652
e-mail: stowarzyszenie@
susiec.com.pl
www.susiec.com.pl

Gminny Ośrodek
Kultury w Suścu
tel. 84 665 44 10 w. 22
www.gok.susiec.pl

Roztoczańskie
Szumy
24

Różnorodny krajobraz pofałdowanych połaci lasów i pól stwarzają wiele możliwości aktywnego wypoczynku. Do spacerów zachęca 8
pieszych szlaków turystycznych, a rowerzystów 7 oznakowanych szlaków rowerowych (w tym Green Velo) i 17 kilometrowa ścieżka
rowerowa na trasie Tomaszów Lub. – Susiec - Huta Szumy – Paary. Prowadzą one asfaltowymi leśnymi drogami, zamkniętymi dla ruchu
samochodowego, ale też po nawierzchni szutrowej, gruntowej i piaszczystej. Doprowadzają do najciekawszych miejsc przyrodniczych i zabytkowych obiektów. Dzięki tej różnorodności podróże stają się atrakcyjne i coraz bardziej popularne. Wytyczone i opisane w przewodniku
„Rowerem po Roztoczu” trasy rowerowe z utworzonymi śladami GPS, uzyskały wyróżnienie w XV edycji konkursu na „Najlepszy Produkt
Turystyczny Województwa Lubelskiego 2017”.
W letnie dni na rzece Tanew organizowane są popularne spływy kajakowe. Na zalewie w Majdanie
Sopockim zmodernizowano kąpielisko, udostępniono dużą plażę i atrakcyjne molo. Wokół znajdują się
wypożyczalnie sprzętu wodnego i punkty gastronomiczne. Do pobytu zachęca rozwinięta baza turystyczna. Istniejące w gminie Roztoczańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne (www.susiec.com.
pl) oferuje ponad 1350 miejsc noclegowych. Gmina leży w centrum Roztocza Środkowego, skąd
jest blisko do historycznych miast: Zamościa, Lwowa czy Zwierzyńca. Utrzymywane w dobrym
stanie drogi umożliwiają bezpieczną podróż. Modernizowana i wzbogacana infrastruktura turystyczna oraz przychylni ludzie sprawiają, że teren jest atrakcyjny i przyjazny.

Zalew
w Majdanie Sopockim

Do najciekawszych atrakcji w gminie należą rezerwaty: Nad Tanwią, Czartowe Pole i Nowiny, okrężny Szlak Szumów, urokliwe kamieniołomy w Nowinach
i najwyższe wniesienie Roztocza Środkowego Wapielnia. Gmina może pochwalić
się też trzema zabytkowymi kościołami, czterema zachowanymi młynami wodnymi,
unikalnym Muzeum Pożarnictwa w Oseredku oraz kamienną wieżą widokową
w Suścu. W okresie zimowym okolice Suśca słyną z dużej ilości śniegu i organizowanych kuligów. Najważniejszymi i cyklicznymi imprezami w gminie są: Jarmark
Susiecki z wiosennym Biegiem Nad Tanwią (okres majówki), Otwarcie Letniska
(pierwsza niedziela lipca), Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu (ostatni
weekendu lipca), Dożynki (sierpień) i Święto Pieczonego Ziemniaka (wrzesień).

Susiec, ul. Tomaszowska 23
tel./fax 84 665 48 07
tel. 605 924 859

- 190 miejsc noclegowych w domkach kempingowych z węzłem sanitarnym
- Akwen wodny z rowerami wodnymi
- Restauracja, bar, sala konferencyjna
- Basen, brodzik dla dzieci
- Plac zabaw dla dzieci, miejsce na grill i ognisko
- Boisko, wypożyczalnia rowerów
- Park linowy, siłownia zewnętrzna

www.roztoczanka.com.pl
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Planujesz swój wymarzony urlop na Roztoczu?
Wybraliśmy dla Ciebie wyjątkowe miejsca i atrakcje

wejdź na

www.susiec.com.pl
lub zadzwoń 531 475 652

Wędrówki szlakami pieszymi
Trasy rowerowe dla wszystkich

Roztoczańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne w liczbach:
1350 miejsc

44 obiekty
Znajdź swój
wymarzony nocleg

Tyle miejsc noclegowych
mamy do zaoferowania

Spływy kajakowe na rzece Tanew
26

27 zł/doba
Od tej kwoty
zaczynają się noclegi

Pensjonat Sosnowe Zacisze
Bogdan Kozyra

Susiec, ul. Turystyczna 27
tel. 84 6654020, 607 711 630
www.sosnowe-zacisze.pl

Stokrotka
Alicja i Krzysztof Łagowscy

Susiec, ul. Tomaszowska 21A,
tel. 606 456 125, 84 6654957
www.stokrotka-roztocze.pl

Ośr. wyp. Roztoczanka
Daniel Naklicki

Susiec, ul. Tomaszowska 23
tel. 84 6654807, 605 924 859
www.roztoczanka.com.pl

AGA pokoje gościnne
Mariusz Hałasa

Susiec, ul. Tomaszowska 138
tel. 661 883 878, 84 6654923
www.aga-roztocze.pl

Wypoczynek u Piotra
Piotr Zawiślak

Nowiny 27 A, 22-672 Susiec
tel. 693 795 109, 695 973 792
www.agroturystykawnowinach.pl

Rodzinny ośr. wyp. Korkosze
Mieczysław Szaluś

Huta Szumy 34 (Korkosze)
tel. 695 404 046, 695 404 053
www.susiec.com.pl/domki-korkosze

Dom wczasowy LECH
Agnieszka Dziedzic

Susiec, ul. Partyzantów 16
tel. 84 6654887, 601 758 939
www.domwczasowy-lech.pl

Spływy Kajakowe
Dawid Hałasa

Huta Szumy 37, Rebizanty
tel. 605 335 133
www.kajakisusiec.pl
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G

mina Krynice położona jest w niezwykle malowniczym rejonie Roztocza: między Roztoczem Środkowym a Grzędą Sokalską. Teren zachwyca wyżynnym krajobrazem ze wzgórzami ostańcowymi, parowami
i wąwozami.
Terytorium dzisiejszej gminy Krynice wchodziło, w najdawniejszej
przeszłości historycznej, w skład ziem zwanych Grodami Czerwieńskimi, będącymi dzielnicą czy też krainą państwa Polskiego za panowania
Mieszka I. Pierwsze wzmianki o wsiach są nader skąpe i pochodzą z początków XV w. Nazwa miejscowości Krynice najprawdopodobniej pochodzi od rozlewisk wodnych nazywanych krynicami. Źródła pisane mówią
o potężnym, liczącym 300 ha rozlewisku. Jego pozostałość stanowią tereny bagienne i zalew (w dolinie rzeki „Kryniczki” – „Kryniczanki”).

Dlaczego warto odwiedzić naszą gminę? Choćby ze względu na różnorodną ofertę spędzania wolnego czasu i niepowtarzalne walory przyrodniczo-krajobrazowe. Tylko tu można poczuć klimat dawnych, drewnianych świątyń, odwiedzając na przykład modrzewiowy kościółek w Krynicach. Nieopodal świątyni, na wzgórzu cmentarnym znajdują się unikatowe
nagrobki, pomnik upamiętniających partyzantów poległych w bitwie
pod Zaborecznem. Uroku tym terenom dodają trzy wielkie dęby – pomniki przyrody. Niektórzy mieszkańcy twierdzą, że pod największym z nich
odpoczywał sam Napoleon. W gminie Krynice wiele jest miejsc pamięci
narodowej. W 1939r. to m.in. tu toczyły się walki wojsk polskich z hitlerowcami. Miejsca wiecznego spoczynku żołnierzy znajdują się na cmentarzach
parafialnych w Krynicach, Dzierążni i cmentarzu w Antoniówce. Śladem
tamtych wydarzeń prowadzi z Krynic, oznakowany na czerwono, Szlak
Partyzancki. Można go pokonać pieszo bądź rowerem. Turysta i zwolennik ekstremalnej jazdy rowerowej, lubiący ciszę, samotność i wyzwania po-
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Urząd Gminy Krynice
Krynice 1, 22-610 Krynice
tel. 84 663 02 25
e-mail: ugkrynice@krynice.com.pl
ugkrynice@wp.pl
www.krynice.pl
Gminny Ośrodek Kultury
tel. 84 663 01 07
e-mail: gok_krynice@poczta.onet.pl
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy
Krynice
tel . 84 663 01 07
e-mail: stowarzyszeniekrynice@interia.pl

Sobótki wędkarskie

lnych ścieżek, może popróbować swych sił zjeżdżając z lokalnych dróg na
wiejskie trakty, strzeżone przez przydrożnych świątków.
Ale to nie jedyne ślady historii, jakie można zobaczyć podczas wizyty w tym rejonie Roztocza. Możemy pochwalić się wieloma obiektami
wpisanymi do rejestru zabytków, są to: zespół dworski i pozostałości
dworu, kościół drewniany z 1920 roku z cmentarzem i nagrobkami
(m.in. kaplica Lipczyńskich), drewniany młyn. Niezwykle interesująca,
warta zobaczenia jest wystawa rzeźb i malarstwa plenerowego, autorstwa studentów Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie,
których prace powstawały właśnie w Krynicach. Prace zobaczyć można
w okolicach Urzędu Gminy i zbiornika wodnego. Zachęcamy również do
odwiedzenia stuletniej klinkierni w Budach z ogromnym kominem,
wsi Dzierążnia, a w niej odrestaurowanego kompleksu parkowo dworskiego; kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP z końca XVIII wieku. Zachowały się tu cztery neogotyckie kapliczki domkowe oraz murowana
dzwonnica i nagrobki dawnego, przykościelnego cmentarza.

Gminne święto plonów

Zalew 39 ha
ni 39 ha i głębokości 2,5 metra. Bogactwo i różnorodność występujących tu gatunków ryb takich jak płoć, karp, szczupak, sum, sandacz, tołpyga, amur, karasie, zachwyci niejednego miłośnika wędkowania.
Wizyta w naszej gminie nie może obyć się bez degustacji dań kuchni
lokalnej. Szczycimy się, słynnym na cały kraj, olejem rzepakowym tłoczonym na zimno, miodami, pączkami kapuścianymi i miejscową oranżadą, której smak przenosi do czasów dzieciństwa. Zachęcamy do wzięcia
udziału w cyklicznych imprezach kulturalnych m.in. Gminnym Święcie
Sportu, Sobótce Wędkarskiej, Zawodach Pożarniczo-Sportowych
i Gminnym Święcie Plonów.

Krynice to gmina, która proponuje turystom różnorodne oferty aktywnego spędzania wolnego czasu. Nad zalewem można nie tylko odpocząć, popływać kajakiem lub rowerem wodnym, ale też wybrać się na spacer wzdłuż brzegów zbiornika czy skorzystać z infrastruktury towarzyszącej (altana, miejsce na ognisko, grill). Do dyspozycji rowerzystów są szlaki
rowerowe biegnące wzdłuż dróg gminnych. Szlak rowerowy w gminie ma
32,5 km i składa się z trzech oznakowanych tras: czarnej (9 km), zielonej
(10 km) i niebieskiej (13,5 km). Do dyspozycji rowerzystów, przy świetlicy
w Dzierążni oraz obok boiska w Żwiartowie, są miejsca postojowe wyposażone w ławki, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci.
Możemy poszczycić się atrakcyjnością kulturową, krajobrazową (urozmaicona rzeźba terenu, punkty widokowe) i przyrodniczą (korzystny bioklimat) oraz zbiornikiem wodnym w Krynicach, który wykorzystywany
do celów rekreacyjnych, latem i zimą daje możliwość uprawiania różnego
rodzaju aktywności. Krynice to miejsce wręcz idealne na weekendowy
wypoczynek świetnie nadające się na wycieczki piesze i rowerowe. To też
jedno z ulubionych miejsc wędkarzy. Na dnie szerokiej, urozmaiconej doliny, którą przepływa rzeka Kryniczanka, położony jest zalew o powierzch-

Zaboreczno, 1943
W tym roku po raz pierwszy odbędzie się rekonstrukcja zwycięskiej bitwy partyzantów z okupantem niemieckim pod Zaborecznem.
Była to jedna z najważniejszych Bitew Powstania Zamojskiego, którego
głównym celem była obrona ludności przed wysiedleniem. W jej wyniku
Niemcy wstrzymali wysiedlenia ludności Zamojszczyzny na kilka miesięcy.
Miejscem realizacji zadania będą tereny walk z 1943 r., przy Pomniku upamiętniającym to wydarzenie w miejscowości Kolonia Partyzantów, gmina
Krynice. Bitwa pod Zaborecznem miała miejsce 1 lutego 1943 r., jednak ze
względu na bardzo trudne warunki klimatyczne, mając na uwadze umożliwienie uczestniczenia w uroczystości i obejrzenia inscenizacji jak największej liczbie osób, rekonstrukcja planowana jest w kwietniu 2018 r.

Drewniany kościół z 1920 r.
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AGROTURYSTYKA

Czas na

ROZTOCZE
przez cały rok

Sprawdzoną bazę noclegową
rekomendowaną przeez Polską Federację Turystyki Wiejskiej
zapewnia Stowarzyszenie Kwaterodawcow Miasta i Gminy Zwierzyniec

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

Stawy Echo

miasto - ogród

M

iasto i gmina Zwierzyniec leżą w zachodniej części powiatu zamojskiego, 30 km od Zamościa i ok. 95 km od Lublina. Miasto położone
jest nad Wieprzem, w bliskim sąsiedztwie Roztoczańskiego Parku Narodowego, co sprzyja rozwojowi turystyki. Niewielkie, spokojne miasteczko skryte w pośród nieskażonej przyrody, oferuje swoim gościom ciszę
i spokój, będąc tym samym, wręcz idealnym miejscem do wypoczynku.
Miasto ze wszystkich stron otowczone jest lasami, które zajmują aż 66
proc. powierzchni gminy. Zwierzyniec powstał w 1593 r. na terenie tzw.
włości Szczebrzeskiej, włączonej do ordynacji zamojskiej przez jej założyciela kanclerza Jana Zamoyskiego. Utworzono tu wówczas drugi w Polsce zwierzyniec myśliwski, ogrodzony 30 kilometrowym parkanem oraz
wybudowano okazały dwór modrzewiowy. Dało to początek i nazwę
miejscowości. Do dziś zachowało się wiele zabytków pamiętających czasy Ordynacji Zamojskiej. To na przykład Pałac Plenipotenta, gdzie swoją
siedzibę ma Roztoczański Park Narodowy. Najbardziej znanym zabytkiem
jest jednak barokowy kościół filialny „na wodzie” p.w. św. Jana Nepomucena z XVIII wieku. 21 maja, z okazji odpustu ku czci patrona, odbywa
się tam widowiskowa procesja na łodziach.

Zwierzyniec, ze względu na swoje położenie, jak i bardzo dobrą bazę
noclegową, świetnie nadaje się jako „baza wypadowa” na Roztocze. Do
dyspozycji turystów są spływy kajakowe, piesze i rowerowe szlaki turystyczne, przejażdżki konne, kuligi, wycieczki do Lwowa. Lokalni przedsiębiorcy dbają o komfort pobytu swoich gości. Na miejscu nie brakuje restauracji, noclegów (pensjonaty, agroturystyka) czy różnorodnych atrakcji.
W Zwierzyńcu nie można się nudzić. Dla piechurów polecamy szlak pieszy
na Bukową Górę. To najpopularniejsza ścieżka w Roztoczańskim Parku
Narodowym, ze względu na przepiękny widok na Roztocze Środkowe,
a także możliwość zobaczenia drzewostanów sosnowych, jodłowych
i bukowych. Inne, zachęcające trasy to ścieżki m.in. na Piaseczną Górę, po
wydmie do Stawów „Echo”, do Wzgórza Polak czy ścieżka dendrologiczna we Floriance. Zimą szlaki wykorzystywane są jako trasy narciarskie.
Rowerem można wybrać się nieco dalej, choćby do Florianki i Górecka
Kościelnego czy Krasnobrodu i rezerwatu Święty Roch.

Odwiedzając tę niezwykle popularną miejscowość, koniecznie należy
zobaczyć budynek zarządu Ordynacji Zamojskiej z XIX wieku i cztery oficyny, Willę Potockich i willę Kosteckich z I połowy XX wieku, Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN, Rezerwat i wzniesienie Bukowa Góra, Stawy Echo,
tablicę w kościele p.w. Matki Bożej Królowej Polski, zabytkowy Browar. To
między innymi właśnie tu, w sierpniu, odbywają się seanse plenerowe
Letniej Akademii Filmowej, imprezy przyciągającej tu kinomanów z całej Polski. W kilku salach kinowych prezentowane są starannie dobrane,
najlepsze propozycje filmowe.
Miasto Zwierzyniec to przykład świetnie zachowanej architektury drewnianej. Na ponad 1700 domów w gminie, 750 wykonanych jest
z drewna, a więc 42%, czyli niemal co drugi. Na lokalną architekturę składają się też krzyże i kapliczki przydrożne, pełne wyjątkowego uroku. Kolejną
wyjątkową cechą miasteczka jest „rekord pomnikowy”. W 3,5 tys. Zwierzyńcu jest aż 65 różnych pomników, tablic oraz figur religijnych i historycznych. W przeliczeniu, 1 taki obiekt przypada na ok. 50 mieszkańców,
co jest bez wątpienia rekordem ogólnopolskim. Zwierzyniecki „pomnik
szarańczy” jest jedynym takim obiektem na świecie! Do niedawna przypuszczano, że upamiętnia on zwalczenie szarańczy w roku 1859, ale po
odtworzeniu napisów okazało się, że jest aż o 150 lat starszy, bo z 1711 roku.
zwierzyniec.info.pl.

Kościółek p.w. św. Jana Nepomucena

Przez miasteczko przebiega Centralny Szlak Rowewerowy Roztocza
Kraśnik - Lwów oraz Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo. Działają też
liczne wypożyczalnie rowerów.

Widok na Staw Kościelny
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JANÓW LUBELSKI

... przeżyj przygodę z przyrodą w Lasach Janowskich
Ziemia Janowska
to świetne miejsce
na wakacje, weekend
dla dwojga
lub wypad
całą rodziną na
jednodniową
wycieczkę

Lublin

Ro

JANÓW
LUBELSKI

ztoZamość
cze

ZOOM NATURY:
- laboratoria
- park linowy od 3 lat
- zjazd tyrolką 200m
- Wieża Mocy
- naturalna,
piaszczysta plaża
- sprzęt pływający

Warto odwiedzić
Park Rekreacji
ZOOM NATURY
nad Zalewem
Janowskim
zoomnatury.pl
Ziemię Janowską
najlepiej zwiedzać
pieszo, konno,
rowerem,
pendzokiem,
autem terenowym
czy kajakiem

Zapraszamy na
DNI JANOWA
24 czerwca 2018
(mecz i koncert IRA)

Zapraszamy na
Fes�wal Kaszy
GRYCZAKI
11-12 sierpnia 2018

RAJ DLA ROWERZYSTÓW
ponad 100 km
oznakowanych
szlaków
rowerowych,
połączonych
z Green Velo

zapraszamy
zarówno
miłośników
kolarstwa
szosowego,
jak i terenowego
większość
z naszych szlaków
znajduje się
w malowniczych
ostępach
Lasów Janowskich
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duża baza
noclegowa
i gastronomiczna
na każdą kieszeń,
od agroturystyki
do hotelu ****
przez cały rok
odbywa się
wiele imprez
rowerowych
więcej:
janowlubelski.pl

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

dobry dojazd
z Lublina na Roztocze
PRZEWOZY KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE
WYNAJEM BUSÓW I AUTOBUSÓW
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.przewozypartner.pl
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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 tych miejsc. Gmina Komarów-Osada
jest gminą typowo rolniczą o dużym potencjale produkcyjnym i tylko
w niewielkim stopniu przekształconym środowiskiem naturalnym. Niepowtarzalne piękno to różnorodne krajobrazy, historyczne miejsca, malowniczo położone miejscowości, bujna przyroda, spokój, cisza i świeże
powietrze. Chwilę wytchnienia znajdą tu wszyscy spragnieni natury i niczym niezmąconego 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. Odwiedzając naszą gminę 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 oraz przydrożne kapliczki. Naukowcy z UMCS
w Lublinie odkryli torfowisko źródliskowo-kopułowe położone w Śniatyczach, unikatowy w skali europejskiej obiekt przyrodniczy.

Co roku w sierpniu na polach Wolicy Śniatyckiej odbywają się uroczystości rocznicowe Bitwy pod Komarowem 1920 roku. Była to ostatnia
w historii Europy i jednocześnie największa w XX wieku zwycięska bitwa
kawalerii, uznawana przez historyków za jedną z przełomowych bitew
w historii świata. Miejsce zostało zauważone i wykorzystane przy zdjęciach do filmu Jerzego Hoffmana „Bitwa Warszawska 1920”.
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 w dół, jadą w górę. Jak to możliwe? Sprawdźcie to sami.
Zapraszamy na naszą stronę: www.komarow.pl
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Tyszowce

ongiś z kunsztu szewskiego słynące
G

mina Tyszowce położona jest w południowo – wschodniej części województwa lubelskiego. Dzieli ją 30 km do Tomaszowa Lubelskiego,
38 km do Zamościa, 125 km do Lublina i lotniska w Świdniku.
Ta malownicza kraina usytuowana jest na obszarze Roztocza Środkowego i Grzędy Sokalskiej, ich granicę wyznacza dział wodny pomiędzy
zlewiskiem rzeki Wieprz i Bug. Jest to obszar, który wyróżnia się niezwykle atrakcyjnym krajobrazem. Płynące tędy rzeki Huczwa i Sieniocha oraz
kompleksy podmokłych łąk, są ostoją wielu rzadkich gatunków fauny
i flory. Największym atutem gminy jest atrakcyjność turystyczna. Rzeka
Huczwa, pełna ryb, przyciąga wędkarzy z różnych okolic. Odbywają się
tu spływy kajakowe, które cieszą się dużym zainteresowaniem turystów.

Spływ kajakowy rzeką Huczwą
Na terenie gminy umiejscowionych jest wiele obszarów i obiektów
prawnie chronionych, takich jak: pomniki przyrody, użytki ekologiczne,
grunty rolne i leśne, lasy ochronne, a także rezerwaty: „Skarpa Dobużańska”, „Ostoja Pastwiska nad Huczwą”, „Zlewnia Górnej Huczwy”
i „Dolina Sieniochy”.
Tyszowce to przede wszystkim ciekawa i intrygująca historia. Gmina
przez wiele lat była stolicą polskiego szewstwa. W przeszłości szyto tu
skórzane buty „tyszowiaki” które sięgały powyżej kolan. Ciekawostką jest
to, że każdy but pasował na obie nogi: nie trzeba było więc zastanawiać
się, który jest prawy, a który lewy. Do tego były wyjątkowo solidne i długo
służyły właścicielowi. W 1410 r. Władysław Jagiełło zamawiał „tyszowiaki”
dla swoich żołnierzy, którzy walczyli z Krzyżakami pod Grunwaldem.

Skarb z Czermna

Ponad trzy wieki temu, niewielkie, kresowe miasteczko stało sławne dzięki Konfederacji Tyszowieckiej zawiązanej podczas „potopu”
szwedzkiego (29.12.1655 r.). Podczas najazdu Szwedów na Tyszowce
w XVII wieku, najeźdźcy nie mogąc sobie poradzić ze zdobyciem miasteczka, podarowali mieszkańcom Tyszowiec 12 ogromnych świec
które były wypchane prochem. Mieszkańcy zostali ostrzeżeni przed zasadzką Szwedów i nie zapalili tych świec, dzięki czemu miasto uniknęło
potężnych zniszczeń. Na cześć tego zdarzenia świece są wylewane przez
mieszkańców Tyszowiec i przetrzymywane w parafialnym kościele. Są
wystawiane w najważniejsze święta kościelne i państwowe oraz noszone
w procesji Bożego Ciała.
To właśnie w Tyszowcach znajduje się imponujące wielkością grodzisko (wały o wys. 6 m tworzą zewnętrzny obwód o wymiarach 155 x 119
m) po dawnym Czerwieniu, stolicy Grodów Czerwieńskich. Podczas badań archeologicznych naukowcy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie odnaleźli niezwykle cenną biżuterię z przełomu X-XIII wieku
m.in.: pierścienie, zausznice, naramienniki oraz bransolety różnego typu.
Skarby z Czermna zostały wyróżnione w plebiscycie National Geographic
– Travelery 2011 tytułem „odkrycia roku”.
Współczesna gmina ma dobrą infrastrukturę turystyczną sprzyjającą rozwojowi turystyki wodnej, wodny szlak łączy miejscowość Klątwy
z miejscowością Czermno.
Co koniecznie trzeba zobaczyć będąc w Tyszowcach? Zespół kościoła parafialnego pochodzący z drugiej połowy XIX wieku, kościół św.
Leonarda i Świętej Trójcy (1865 – 1870), zabytkową dzwonnicę, cmentarz
żydowski, domy rzemieślnicze (2 połowa XIX wieku), pomnik ku czci Konfederacji Tyszowieckiej i prehistoryczny kurhan.
Z myślą o turystach wybudowano wieże widokowe, pomosty widokowe i przystanie dla kajaków. Do dyspozycji turystów jest mała infrastruktura (stojaki na rowery, drogowskazy, tablice informacyjne, ławki), która
pozwala miło spędzić czas wolny z rodziną i przyjaciółmi.
www.tyszowce.pl

Kościół pw. Św. Leonarda
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Uzdrowisko Horyniec Sp z o.o.
Zaprasza do krainy „czarnego złota”
N

a północno-wschodnim krańcu Podkarpacia, na skraju Roztocza Południowego, znajduje się nizinne Uzdrowisko Horyniec, które słynie
z doskonałej wody leczniczej siarczkowo-siarkowodorowej, bogatych złóż
borowiny nazywanej czarnym złotem polskich ziem oraz leczniczego
mikroklimatu. Dzięki walorom klimatycznym i leczniczym odzyskamy siły
witalne i poprawimy stan zdrowia.
Wyjątkowe właściwości lecznicze wody siarczkowo-siarkowodorowej
i borowiny, znane i wykorzystywane od wielu lat dają znakomite efekty
w leczeniu chorób reumatycznych, schorzeń narządu ruchu, chorób neurologicznych, osteoporozy i niektórych chorób skóry.
Horyniecka woda lecznicza siarczkowo-siarkowodorowa jest
także stosowana w kuracji pitnej, wpływa korzystnie na dolegliwości układu pokarmowego oraz pobudza przemianę materii.
Posiadamy nowoczesny Zakład Przyrodoleczniczy przystosowany
dla osób niepełnosprawnych, salę gimnastyczną, wypoczywalnię, Pijalnię
Wód oraz bazę zabiegową, w której wykonujemy ponad 50 rodzajów
zabiegów zakresu: fizykoterapii, kinezyterapii, wodolecznictwa, elektrolecznictwa, krioterapii, hydroterapii, laseroterapii, magnetoterapii, balneoterapii i masaży. Szczególnie rekomendujemy kąpiele w formie ćwiczeń
rehabilitacyjnych, w unikalnym w kraju basenie leczniczym z wodą
siarczkowo-siarkowodorową.

Basen leczniczy

Dom Zdrojowy
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Okłady borowinowe
„Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o. o. prowadzi leczenie uzdrowiskowe
i rehabilitację uzdrowiskową w ramach skierowań NFZ, turnusy lecznicze pełnopłatne, turnusy rehabilitacyjne dofinansowaniem PFRON,
rehabilitację fizjoterapeutyczną, leczenie uzdrowiskowe ambulatoryjne.
Spółka dysponuje 200 miejscami hotelowymi. Do dyspozycji gości posiadamy dwa ośrodki sanatoryjne. Sanatorium Uzdrowiskowe „DOM
ZDROJOWY” z 132 miejscami noclegowymi w pokojach 1, 2 i 3 osobowych z łazienkami lub typu studio. Wszystkie pokoje wyposażone są w TV,
telefon, radio, czajnik elektryczny i instalację alarmowo przywoławczą.
Własna baza żywieniowa gwarantuje naszym pacjentom smaczne posiłki
z możliwością doboru właściwej diety, nawet bezglutenowej i bezlaktozowej. Dom Zdrojowy to największy i najbardziej okazały ośrodek „Uzdrowiska Horyniec” Sp. z o.o., który zachwyca gości przestronnością i dostępnością świadczonych usług leczniczych. Łącznikiem części hotelowej
z Zakładem Przyrodoleczniczym jest Pijalnia Wód, w której bezpłatnie
można zakosztować naturalnej wody „Horynianka” i leczniczej wody
siarczkowo-siarkowodorowej „Róża”. Część hotelowa połączona z Pijalnią
wód i Zakładem Przyrodoleczniczym tworzy kompleks urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego. Na terenie sanatorium można skorzystać z usług
gabinetu kosmetycznego, posiadamy również bibliotekę, wypożyczalnię
rowerów, kijów do nordic-walking, salę do bilarda i tenisa.

telefon, internet, radio, czajnik elektryczny, lodówkę i instalację alarmowo
przywoławczą. Budynek monitorowany, posiada windę i jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Nieopodal znajduje się rozległy Park Zdrojowy, który w ostatnich
latach przeszedł gruntowną rewitalizację. W parku mieści się amfiteatr,
będący miejscem wielu imprez muzycznych w sezonie wiosennym i letnim. Ponadto, tuż obok amfiteatru działa wyjątkowa w swym charakterze
kawiarnia w stylu retro o sugestywnej nazwie – Cafe Sanacja.
Jeśli więc ktoś szuka uzdrowiska, które poza samym skutecznym
leczeniem zapewni mu także spokój i relaks, to warto wybrać właśnie
Uzdrowisko Horyniec.

Sanatorium Uzdrowiskowe „JAWOR”
Sanatorium Uzdrowiskowe „JAWOR” wybudowany w 2017 r., usytuowany w pobliżu Domu Zdrojowego. Bardzo nowoczesny budynek, 1
piętrowy z 52 miejscami noclegowymi z pokojami o wysokim standardzie.
Pokoje 1 i 2 osobowe z balkonami, klimatyzowane, wyposażone są w TV,

Sanatorium Uzdrowiskowe „JAWOR”

Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o. jest również producentem wysokiej
jakości wody „Horynianki”. Woda wydobywana jest bezpośrednio ze źródła, a następnie butelkowana w rozlewni mieszczącej się nieopodal, co pozwala na zachowanie naturalnego składu mineralnego i czystości. „Horynianka” jest źródłem siedmiu składników mineralnych zestawionych przez
naturę w takich proporcjach, które idealnie uzupełniają zawartość komponentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Woda z Horyńca działa kojąco, przeciwstresowo, orzeźwia, przyspiesza przemianę materii, zapobiega zmęczeniu i poprawia samopoczucie.

Orzeźwienie z głębin Roztocza

„Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o., 37-620 Horyniec-Zdrój, ul. Sanatoryjna 3
Recepcja: 16 631 30 88, e-mail: recepcjauzdrowisko@wp.pl
Rezerwacja miejsc pełnopłatnych tel. kom. 604-563-497, rezerwacja@uzdrowisko-horyniec.com.pl
www.uzdrowisko-horyniec.com.pl

HORYNIEC-ZDRÓJ
Leczymy choroby narządu ruchu i reumatyczne z wykorzystaniem wód siarczkowych i borowiny.

Kryta pływalnia „Wodny Świat”
Zapraszamy codziennie w godzinach 9:00-21:00
• basen pływacki (12x25m),
• basen rekreacyjno-rehabilitacyjny
z hydroatrakcjami,
• zjeżdżalnia rurowa (72m),
• relaksująca wanna Whirlpool,
• jaskinia solna,
• sauna fińska
• siłownia

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS
w Horyńcu-Zdroju
ul. Sanatoryjna 2, 37-620 Horyniec-Zdrój
Recepcja: 16 631 30 58
Basen: 16 631 43 44
www.crr-horyniec.pl
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Z

dala od zgiełku, blisko natury i ludzi, na przysłowiowym końcu świata jest niewielka wieś Gorajec, a w niej wyjątkowa, pełna pozytywnej
energii i dobrych ludzi agroturystyka Chutor Gorajec. Miejsce spotkań i żywej tradycji prowadzone przez rodzinę Piotrowski.

Jest kilka rzeczy, dla których na Roztocze warto przyjechać: słońce,
wino, muzyka i ludzie – wszystko to znajdziecie w Chutorze Gorajec. To
tu dzięki majowemu Dniu Wolności Chłopskiej i lipcowemu Festiwalowi
Folkowisko kultura tradycyjna pogranicza odżywa, trwa i nabiera nowych
kształtów. Organizowane w Gorajcu imprezy pełne są warsztatów umiejętności ludowych, rajdów, koncertów gwiazd muzyki folkowej i potańcówek
w starym stylu, a niewielka wieś stała się kulturalną stolicą regionu.
Przyjedźcie do Gorajca na rowery: na kajaki, poznawanie historii pogranicza, wędrówki po lasach, spotykanie rysia i orła, po rozmowy ze Zbyszkiem Zielarzem czy Wodzirejem Marcinem, wchłanianie kultury i sztuki
tego regionu. To tu nauczycie się rozpoznawania ziół,
pieczenia proziaków, czy
ludowego śpiewu białym
głosem. Zwiedzicie zabytkową XVI-wieczną cerkiew,
która wypełnia się muzyką
podczas organizowanych
w Gorajcu koncertów.
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Tu czas płynie inaczej. Nie będzie wam potrzebny telewizor, czy telefon, wystarczy lornetka, aparat i knieje wokół. Zabierzcie na wyprawę
dzieci, które poznają przyrodę dzięki interaktywnemu ekoszlakowi, czy
czatowniom ornitologicznym.
OPIS NAJWAZNIEJSZYCH IMPREZ
Festiwal Folkowisko „Na Wschód!” – Trzy sceny, dziesiątki koncertów i warsztatów, rajdy, dyskusje, opowieści i ludzie z całego świata – tak
wygląda czterodniowy Festiwal Folkowisko, na którym zagrają między
innymi białoruskie „Dzieciuki”, czy polsko-włoska kapela „Porto Meskla”,
a gościem specjalnym będzie pisarz Andrzej Stasiuk. Termin 12-15 lipca
2018 karnety: www.folkowisko.pl
Dzień Wolności Chłopskiej – organizowany jest co roku na przełomie kwietnia i maja w rocznicę zniesienia pańszczyzny w Galicji. Jest to
swoisty wehikuł czasu z warsztatami oberków, mazurków i potańcówką,
do której w stodole przygrywa wiejska kapela
Rajd „Na Azymut” – organizowany 2 maja pieszy i rowerowy rajd
krajoznawczy, pełen przygód, pozwalający odkryć tajemnice Roztocza.

Cieszanów

miasto z charakterem
Gmina 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.
Cieszanowska gmina słynie z wielu imprez kulturalnych organizowanych na najwyższym poziomie. Największą z nich jest międzynarodowy „Cieszanów Rock Festiwal”, którego dziewiąta edycja odbędzie
się w dniach 16 – 19 sierpnia 2018 r. Znakomita muzyka, niepowtarzalny
klimat i wiele atrakcji pozamuzycznych sprawiają, że festiwal co roku odwiedzają rzesze fanów.
Kolejnym znanym wydarzeniem jest „Festiwal Folkowisko” w Gorajcu, na który zapraszamy w dniach 12 – 15 lipca 2018 r. Festiwal poprzez
koncerty, warsztaty, rajdy, gry terenowe, w sposób atrakcyjny promuje kulturę tradycyjną naszego regionu.
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. 24 marca odbędzie się Cieszanowski Półmaraton „Marzanna 2018”. Miłośnicy biegów będą mogli sprawdzić swoją
kondycję także 29 czerwca na trasie „Cieszanowskiej Dychy”.
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.
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. Zadbano również o bazę
noclegową. Na gości czeka 11 nowoczesnych domków letniskowych z zapleczem kuchennym
i sanitarnym.

Cerkiew w Gorajcu
Dla fanów dwóch kółek utworzono sieć ścieżek rowerowych wiodących po urokliwych zakątkach gminy, o łącznej długości 86 km. Część
z nich łączy się w Nowym Bruśnie ze Wschodnim Szlakiem Rowerowym
Green Velo. 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 odrestaurowaną synagogą z 1889 r., tworzą istotne
elementy dawnej zabudowy wielokulturowego miasta. W krajobraz Cieszanowa na trwałe wpisał się pomnik
ku czci króla Jana III Sobieskiego
z 1883 r. 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.
www.cieszanow.org
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Narol
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
i Kulturalną Stolicą Roztocza.
Jarmark Galicyjski w drugim tygodniu lipca, Narolska Majówka
w majowy weekend, Festiwal Narol..Arte w połowie 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, podczas którego odbywają
się: Premiera miejscowego Teatru „Florianum”, sobotni IV Konkurs
Kulinarny „Galicyjskie Smaki wczoraj, dziś i jutro” oraz niedzielny Piknik Rodzinny (12-15 lipca 2018).
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,
Video, 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 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, pozostało-

Wola Wielka - cerkiew grekokatolicka
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ści zabytków kultury żydowskiej oraz bunkry Linii Mołotowa z czasów II
wojny światowej.
Tutaj także zaczyna swój bieg Tanew - jedna z największych rzek
na Roztoczu i najczystszych w Polsce. W pobliżu znajduje się też Wielki
Dział (390 m.n.p.m.) – drugi z najwyższych szczytów Roztocza po stronie polskiej.
W gminie Narol znajdują się trzy rezerwaty przyrody. Pierwszy z nich
to „Źródła Tanwi” – rezerwat torfowiskowy, położony w okolicy wsi Huta
Złomy. Tutaj także zaczyna swój bieg rzeka Tanew. Przez rezerwat biegnie
ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Kobyle Jezioro”. W pobliżu znajduje się też Wielki Dział i bunkry Linii Mołotowa. Kolejnym rezerwatem jest
„Bukowy Las” – położony między Narolem, a Rudą Różaniecką, na terenie
którego znajduje się piękny drzewostan z ponad 150-letnimi bukami i jodłami. Ostatnim rezerwatem jest „Minokąt”, położony w okolicy Kadłubisk. Znajdują się tam piękne okazy jodeł, a w jego pobliżu położone są
liczne, malownicze jeziorka polodowcowe.
Na terenie gminy wytyczone zostały ścieżki rowerowe o łącznej długości 120 km – po części uzupełniające, po części alternatywne dla tras
„Szlaków Pogranicza”. Wytyczono je w ostatnich latach z inicjatywy władz
Miasta i Gminy Narol. Sześć tras poprowadzono w sposób umożliwiający
jazdę w obu kierunkach, drogami o niewielkim ruchu samochodowym,

Pałac Łosiów

Aleja kasztanowców Narol - Podlesina
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.

Ratusz i figura św. Floriana

Narol urzekł już wielu swoją wyjątkową przyrodą, nieskazitelną z dla
od dużych miast i przemysłu. Tutaj czas płynie wolniej, a natura regeneruj
nasz organizm szybciej… Dlatego warto przyjechać do Narola, aby odkryć magię i urok tego przyjaznego gościom i turystom miejsca.
www.narol.pl
www.bramyroztocza.pl
www.gok.narol.pl

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
Gospodarstwo Agroturystyczne
„Pod Lasem”
Gospodarstwo Agroturystyczne
Anna Małecka
Dom Letniskowy Grażyna Wierzchowska
(sezonowe: IV-X)
Gospodarstwo Agroturystyczne „Źródełko”
Agnieszka i Aleksander Szawara
Gospodarstwo Agroturystyczne
Bolesław Rebizant
Gospodarstwo Agroturystyczne
Zbigniew Rebizant
Gospodarstwo Agroturystyczne
Aleksander i Maria Mamczur
Gospodarstwo Agroturystyczne
Dorota Szałańska
Gospodarstwo Agroturystyczne
„Pod Niebieskim Aniołem”
Agroturystyka z miejscem namiotowym
„Stawiska nad Tanwią”

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

kom. 603 469 717

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

tel. 16 631 70 72, 608 209 364

Ruda Różaniecka 226

tel. 604 643 959

Lipsko, ul. Wałowa 17

tel. 506 260 803

Jędrzejówka 120

tel. 692 417 062

mariaplazio@wp.pl

www.mamczur.com.pl
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J

est ciepłe czerwcowe popołudnie, idę dawnym Przedmieściem Lwowskim, właśnie rozpoczyna się Festiwal Kultury
Włoskiej. Zamość zaprojektowany przez Włocha w duchu
renesansowej myśli urbanistycznej, jest wymarzonym miejscem na takie wydarzenie. W Nowej Bramie Lwowskiej, w której mieści się najstarsza orkiestra symfoniczna w Polsce, mijam
rozbawionych ludzi z pomalowanymi w kwiaty, motyle i fantazyjne wzory twarzami. Wkrótce rozpocznie się Zamojska Arlekinada… Mijam Starą Bramę Lwowską i bastion VII. Zamość
zbudowany na przysłowiowym ściernisku prawie czterysta
czterdzieści lat temu, jest powołanym do życia marzeniem,
urzeczywistnieniem wizji jednego człowieka – Hetmana Jana
Zamoyskiego. Każde miejsce ma tu swoją historię…, swoją tajemnicę… Przez Rynek Wodny trafiam na tyły „Generałówki”.
Przez Furtę Wodną, wychodzę poza mury miejskie, kilka dni
temu stacjonowały tu chorągwie bractw rycerskich przygotowujących się do widowiska historycznego Szturm Twierdzy
Zamość. Niesamowite wrażenie sprawiał usytuowany tu obóz
obronny, w którym stały białe strzeliste namioty, paliły się
ogniska, słychać było gwar rycerstwa szykującego się do bitwy… Idąc wzdłuż dawnych murów obronnych, pod którymi
rozciągał się kiedyś staw zwany Wielką Zalewą, dochodzę do

Bramy Szczebrzeskiej, tuż za nią stoi zamojska Katedra, renesansowa świątynia, w której spoczywają zamojscy ordynaci,
od pierwszego Jana do ostatniego również Jana. Nieopodal
widać pomnik konny Jana Zamoyskiego. Będąc w Zamościu
obowiązkowo należy sprawdzić czy wielki hetman przypadkiem nie wyruszył na kolejną wyprawę wojenną i pokłonić
się mu. Dalej wznosi się pałac Zamoyskich. Mijam Akademię,
ufundowaną również przez Jana Zamoyskiego, który kształcony w Padwie, przesiąknięty był renesansową myślą i ideami,
i chciał je przenieść do Rzeczypospolitej…
W parku miejskim stoi słynna Stara Brama Lubelska, słynna
dlatego, że niedługo po wybudowaniu została zamurowana.
Dlaczego…? Po odpowiedź najlepiej przyjechać do Zamościa. Przy Nowej Bramie Lubelskiej skręcam i przechodzę obok
renesansowej synagogi, idę na Rynek Wielki gdzie zaczyna
się arlekinada. Wielobarwny orszak postaci w fantazyjnych
kostiumach i maskach wlewa się na rynek. Atmosfera staje się
coraz bardziej nierzeczywista, wydaje się, że za chwilę pojawi
się w tłumie Marysieńka Sobieska, wcześniej żona III ordynata
na Zamościu, albo zadumany autor Sielanek Szymon Szymonowic, a może nawet sam założyciel miasta Jan Zamoyski…?
Ściemnia się, a jeszcze tyle przed nami…

Zamość
Zapraszamy na klimatyczne spacery po Zamościu:

• W każdy czwartek wakacji o godz. 11.00 CZWARTKI
Z NIEPODLEGŁĄ. Zwiedzanie miasta szlakiem Zamojskich Dróg do Niepodległości, z przewodnikami w strojach z początku wieku XX. Spotkanie w podcieniach ulicy
Ormiańskiej 30 przy B.T. QUAND i Restauracji Muzealna
Ormiańskie Piwnice. Wstęp WOLNY.
• Każdy piątek, sobota i niedziela wakacji o godz. 11.30
ZWIEDZAJ Z NAMI ZAMOŚĆ. Spacer po najpiękniejszych zakątkach Zamościa z przewodnikiem w stroju historycznym z wizytą w Kojcu w Parku Miejskim i na wystawie kostiumów historycznych „Koronki, tiurniury, aksamity”. Spotkanie w podcieniach ulicy Ormiańskiej 30 przy B.T.
QUAND i Restauracji Muzealna Ormiańskie Piwnice. Koszt
uczestnictwa 15 zł od osoby. W cenie usługa przewodnicka i bilety wstępu do zwiedzanych obiektów.
• Piątki i soboty lipca i sierpnia o godz. 21.00 NOCNE
ZWIEDZANIE ZAMOŚCIA. Niezwykły spacer z przewodnikiem w stroju historycznym ulicami pięknie oświetlonego nocnego Starego Miasta, podczas którego można
usłyszeć garść faktów, ciekawostek i legend dawnego Zamościa, spróbować produktów regionalnych. Spotkanie
na Rynku Solnym przy Kotwicy. Koszt od 25 zł od osoby.
W cenie usługa przewodnicka, degustacja i bilety wstępu
do zwiedzanych obiektów.
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• W piątki i soboty lipca i sierpnia o godz. 18.30 w Kazamacie Wschodniej Bastionu II, zapraszamy na LEGENDĘ
STOŁU SZWEDZKIEGO i PRZEKAZANIE OKUPU widowiska nawiązujące do XVII wiecznej historii Twierdzy Zamość. Wstęp WOLNY.
• Od wtorku do niedzieli zapraszamy na wystawę kostiumów historycznych „Koronki, tiurniury, aksamity – stroje od końca XVI do XX wieku” w Kazamatach
Bastionu II, wejście od strony Furty Wodnej. Zwiedzanie
z przewodnikiem godz. 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 (w
piątki i soboty dodatkowo wejście o godz. 16.00). Oraz do
Kojca w Parku Miejskim z makietą Zamościa o godz. 16.00.

Zaprasza Stowarzyszenie Turystyka z Pasją i B.T. QUAND

HISTORYA STOŁU SZWEDZKIEGO
SZWEDOM POD ZAMOŚCIEM WYSTAWIONEGO

ziało się Roku Pańskiego tysiąc
sześćsetnego pięćdziesiątego szóstego.
Rzeczpospolita zalana była w onym
czasie wojskami szwedzkimi Karolusa
Gustawa. Miłościwie nam panujący
Jaśnie Oświecony król Jan Kazimierz z żalem za granicę
uchodzić musiał.
W Zamościu, dobrze na ów czas ufortyfikowanym
i zaopatrzonym rezydował ordynat zamojski, Jaśnie
Wielmożny Mości Pan Podczaszy Koronny Jan II Zamoyski
Sobiepanem zwany. Jadł, pil, weselił się i śmiał się Szwedom
w kułak albowiem Zamość był jedyną z trzech twierdz
wolnych od heretyckiego zalewu. Powszechnie uważano,
że jest to fortalicjum w Rzeczypospolitej najpotężniejsze,
wszak nie tak dawno całą potęgę Chmielnickiego hetmana
kozackiego i Tuhaj Beja, zatrzymało.
In fims februaris mróz dzierżył jeszcze krzepko, kiedy
król szwedzki przybył z wojskami swemi pod mury fortecy
zamojskiej tusząc, iż ową potężną twierdzę zdoła z marszu
zająć, czym chwałę swoją ugruntuje i znamienitą przewagę
zyska, a przeto rychło i feliciter wojnę zakończy.
Dobrze wiedział Karolus Gustawus, że twierdzę ową
wiele miesięcy dobywać by trzeba, na co ani ochoty ani
czasu mu nie stawało, rachował zatem, iż jeśli personaliter
pod Zamościem stanie to samą powagą swoją i sławą
niezwyciężonego wodza, Jana na Zamościu do otwarcia bram
i poddania skłoni.
Stanął tedy pod Zamościem in dies Sancti Alexandrii,
w 18 tysięcy konnych i piechoty, i 40 armat. Począwszy
ostrzeliwać twierdzę, słał do Jana Sobiepana poselstwa, do
poddania i posłuszeństwa wzywając, a i intrat przyszłych
niemało obiecując.
Zamoyski nic się nie turbując, ochotny i wesoły
odpowiadał, iż jednemu królowi. Dostojnemu Jaśnie
Oświeconemu Janowi Kazimierzowi, wierność
i posłuszeństwo ślubował, a godności szwedzkich
przyjmować nie skory. Szturmy i rokowania trwały nadal
ale nic nie wskórały. Szkód żadnych natenczas armaty
w twierdzy nie poczyniły, prócz zabicia wołu jednego
i ciężkiego wystraszenia licznych tu zawsze stad gołębich.

Król zwrócił się wówczas z prośbą o placet na przemarsz
wojsk jego pod murami twierdzy, poczynając od traktu
szczebrzeskiego na lwowski. Spodziewając się podstępu
ordynat odpowiedział, że o pól mili dalej jest równie dobra
droga do odejścia spod Zamościa.
Szwed, nie widząc żadnej rady na upartego i dumnego
Polaka, wpadł jeszcze na jeden koncept. Poprosił tedy
Sobiepana, aby zjadł razem z nim pożegnalne śniadanie
w murach fortalicji.
Zamoyski rychło kolejny podstęp króla odgadł.
Koncypowal sobie dwojako: nie wpuściwszy Szweda
staropolskiej gościnności uwłaczy, wpuściwszy - da assumpt
królowi victorię ogłosić. Wiedział snadnie, że Karolus
Gustavus wszedłwszy w mury miejskie dobrowolnie ich
nie opuści. Zgodził się tedy na pożegnalne ugoszczenie
wojsk szwedzkich ale własne warunki dyktując. A takoż: On będzie ucztować z dworem i wojskiem swoim u siebie,
a Szwedzi za murami u siebie.
I tak też się stało. Ordynat ustawić kazał moc stołów
poza murami miasta z wielką na nich ilością wiktuałów
i prowiantów. A to mięsiw wołowych, wieprzowych,
sarnich, zajęczych i innych, tudzież ptactwa wszelkiej
rozmaitości a ryb różnego rodzaju i przyrządzenia; pieczywa
i ciast góry niezliczone a i trunki też wszelakich gatunków
z przepastnych zapasów zamkowych ustawić kazał. Wszak
uczta miała być pożegnalna.
Zakazał wystawiać jedynie siedziska. Żadnych ław,
krzeseł, zydli, taboretów czy inszych sprzętów, na których
wygodnie spocząć do posiłku by można.
Od onego czasu, poczęstunek in erectus zwany,
czyli na stojąco, rozpowszechnił się i zwać się począł
STOŁEM SZWEDZKIM.
Szwedzi pamiętać tej historii nie chcą, a nawet jej przeczą
albowiem wstyd ich ogarnia, że wódz ich wielki, król Karolus
X Gustawus ośmieszony przez polskiego magnata został.
Wiele faktów wywodzi się z historii niezwyciężonego
miasta Zamościa i jego znamienitych mieszkańców. Ale
nie wszyscy pamiętają, iż „stół szwedzki" także. Nasze
przypomnienie niech sławie powszechnej tego faktu służy. In
perpetuam rei memoriam.
wykoncypował Henryk Szkutnik
47

Filmowe Roztocze

C

o łączy oscarową „Idę”, „Samych swoich”, „Katyń”, filmy „1920. Bitwa
Warszawska”, „Kardiogram”, „Przypadek Pekosińskiego” i gdzie
zostali „wkręceni” bohaterowie komedii Piotra Wereśniaka? Wspólnym
mianownikiem wymienionych produkcji jest Roztocze i Zamojszczyzna.
To właśnie tutaj twórcy filmowi odnaleźli wyjątkowe plenery i inspiracje.
Na Roztoczu filmy kręcili tacy reżyserzy jak: Jerzy Hoffman, Andrzej Wajda,
Waldemar Podgórski, Paweł Pawlikowski, Piotr Wereśniak, Roman Załuski,
Witold Orzechowski, Ryszard Ber, Grzegorz Królikiewicz. Grali też nie mniej
znani aktorzy. Związki tego terenu ze światem filmu są bardzo żywe. Filmów na Zamojszczyźnie powstało kilkanaście.
Przegląd roztoczańskich produkcji warto zacząć od dzieła Romana
Zauskiego „Kardiogram”. Film nakręcono w Szczebrzeszynie. To dramat
psychologiczno - obyczajowy, osadzony w realiach prowincjonalnego
miasteczka. Młody lekarz, Adam Rawicz, pod pozorną sennością głuchej
prowincji, odkrywa głębokie dramaty i konflikty ludzkie. W filmie zobaczymy Szczebrzeszyn lat 70. To wielokulturowe miasteczko o długiej i bogatej
historii, rozsławił Jan Brzechwa w słynnym wierszu o nie mniej słynnym
chrząszczu. Malowniczo położone nad rzeką Wieprz, zaskakuje atmosferą dawności, wielokulturowości i naturalności. To wymarzone miejsce dla
plenerów filmowych, fotograficznych, malarskich ale również literackich
i teatralnych. Doskonale o tym wiedzą twórcy i publiczność Festiwalu Stolica Języka Polskiego, który odbywa się latem w „chrząszczowym grodzie”.
Mało kto wie, że twórca kultowej trylogii: „Sami swoi”, „Nie ma mocnych”, i „Kochaj albo rzuć”, a także filmów „Rozmowy kontrolowane”, czy
„Wielki Szu”, Sylwester Chęciński, urodził się (w 1930 r.) w Suścu na Roztoczu. Mieszkał tu przy ul. Długiej. Jego ojciec, Antoni pracował w tartaku.
Szkolni koledzy nazywali przyszłego reżysera „Sylek”. Niektórzy znajomi
artysty nie mają wątpliwości, iż Kargul i Pawlak pochodzą z Suśca. Podobno niegdyś żyły w tej miejscowości dwie rodziny, które nieustannie procesowały się o przysłowiową miedzę. Reżyser tego faktu nie potwierdza.
Scenariusz filmu i postacie Kargula i Pawlaka są dziełem Andrzeja Mularczyka, ale klimat, mentalność, zadziorność czy też sympatyczna swojskość
wywodzi się z roztoczańskich stron. Dziś w centrum miejscowości można spotkać Kargula i Pawlaka, którzy choć całe życie darli ze sobą koty, tu
przyjaźnie się obejmują, a ich rzeźbione podobizny witają turystów i zapraszają do gościnnego Suśca.
Tanew, jedna z najpiękniejszych polskich rzek, ma swoje źródła na
Roztoczu. W rezerwacie „Nad Tanwią” kręcone były zdjęcia do filmu familijnego Waldemara Podgórskiego „Czarne stopy”. To adaptacja po-

Figury Kargula i Pawlaka w Suścu

wieści młodzieżowej
Seweryny Szmaglewskiej pod tym samym
tytułem. Akcja filmu toczy się w trakcie obozu
zorganizowanego przez
drużynę harcerską. Głównymi bohaterami są chłopcy
należący do najmłodszego zastępu. W filmie śledzimy ich przygody i bohaterskie akcje, rozgrywające się na łonie
roztoczańskiej natury. W obsadzie filmu zobaczymy młodego Czarka Pazurę i Wojtka Malajkata, a także harcerzy Szczepu
„Myśli Braterskiej” Hufca Łódź-Polesie oraz harcerzy Chorągwi Zamojskiej.
Z historią Zamojszczyzny związany jest nagrodzony „Złotymi Lwami”
film Grzegorza Królikiewicza „Przypadek Pekosińskiego”. To niepowtarzalna biografia zamościanina, biografia którą napisała wojna. Tytułowy
Bronisław Pekosiński żył naprawdę (zmarł w Zamościu w styczniu 2013 r.),
w filmie zagrał samego siebie. To mężczyzna, który nie znał swojej rodziny
i całe życie nie wiedział kim jest. Matka przerzuciła go przez druty obozu,
znaleziony, najpierw trafił do ochronki w Zwierzyńcu, następnie do domu
dziecka w Zamościu. Nazwisko nadano mu od skrótu PKOS (Polski Komitet
Opieki Społecznej), za datę urodzenia przyjęto dzień rozpoczęcia II wojny
światowej - 1 września 1939 r., a imię od imienin przypadających w tym
dniu. Film nawiązuje do trudnej historii Roztocza; wojny, wysiedleń
oraz losu Dzieci Zamojszczyzny.
Na Roztoczu w Starym Dzikowie (okolice Lubaczowa) nagrywane
były sceny do filmu „Katyń” Andrzeja Wajdy. Filmowcy zainteresowali się
zabytkowym budynkiem greckokatolickiej cerkwi św. Dymitra. Zaprojektował ją Teodor Mielniczuk w stylu neobizantyjskim, na planie krzyża z wydzielonym od wschodu, trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Na przecięciu ramion krzyża wznosi się wyniosła kopuła, osadzona na kolistym
bębnie. Zdobienia i dekoracje architektoniczne pojawiają się na zewnątrz
budynku, wnętrzu natomiast nadano bardziej surowy wygląd. Z płaszczyzny ścian wydzielone są masywne filary ujęte pilastrami, na których wspierają się łuki sklepień. W tym miejscu w filmie umieszczono obóz w Kozielsku, gdzie przetrzymywano polskich oficerów aż do ich zamordowania
w lesie katyńskim. Dekoracje po słynnej produkcji można w cerkwi
zobaczyć do dziś. Filmowcy zostawili w budynku drewniane, kilkupoziomowe prycze. Na takich spali więźniowie sowieckich obozów. W scenach
w cerkwi zagrali m.in. Andrzej Chyra, Artur Żmijewski, Paweł Małaszyński
oraz Jan Englert. Wajda wykorzystał także kilkuset mieszkańców Starego
Dzikowa i okolic w charakterze statystów – podobno reżyserowi odpowiadały ich kresowe rysy twarzy.

Cerkiew w Starym Dzikowie - fragment ekspozycji
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W Zamościu i okolicach powstały zdjęcia do dzieła Jerzego Hoffmana „1920. Bitwa Warszawska”. To film o jednej z najważniejszych bitew
w dziejach świata. Zamojszczyzna miała swój istotny udział w kampanii
antybolszewickiej. 31 sierpnia 1920 r., krótko po odrzuceniu bolszewików spod Warszawy, nieopodal Zamościa, pod Komarowem stoczona
została walka, uznana za jedną z największych bitew kawaleryjskich XX
w. Po obu stronach starło się w sumie ok 20.000 konnych. Po całodniowym starciu Polacy pokonali kilkukrotnie liczniejszego przeciwnika. To
był przysłowiowy „gwóźdź do trumny” 1 Armii Konnej Budionnego. Datę
bitwy pod Komarowem upamiętnia Święto Kawalerii Polskiej obchodzone właśnie 31 sierpnia. Na Zamojszczyźnie walki polsko-bolszewickie
zostały uczczone coroczną widowiskową inscenizacją, która ściąga pod
Komarów setki rekonstruktorów i koni. Fragmenty rekonstruowanej bitwy
pod Komarowem, a zwłaszcza żywiołowe szarże ułańskie zostały utrwalone w produkcji Jerzego Hoffmana. Wprawne oko widza w „Bitwie warszawskiej” dostrzeże również plenery rodem z „Hetmańskiego grodu”,
zwłaszcza okolice zamojskiego kościoła franciszkanów. Jerzy Hoffman
gościł w Zamościu w czasie kręcenia „Bitwy”, ale również odwiedził miasto
podczas Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkania z historią”, który
co roku w sierpniu gromadzi kinomanów i miłośników historii.
Na koniec produkcje najnowsze – wielki światowy triumf kina polskiego czyli oscarowa „Ida” Pawła Pawlikowskiego oraz „Wkręceni” - komedia omyłek Piotra Wereśniaka. Akcja „Idy” toczy się w latach 60. XX w. Poznajemy losy nowicjuszki wychowanej w zakonie, która przed złożeniem
ślubów rusza w podróż, szukając informacji o losach swojej rodziny. Film
otwiera i zamyka scena kroczącej zakonnicy na tle klasztoru. Rolę konwik-

tu, w którym wychowała się tytułowa Ida odegrała w filmie rezydencja
Zamoyskich w Klemensowie. To miejsce szczególne. Pałac wybudowano w XVIII w. z inicjatywy Teresy Zamoyskiej. Późnobarokowa budowla
została zaprojektowana przez Jerzego de Kawe i Andrzeja Bema, a wzniesiona pod nadzorem Jana Columbaniego. Otacza ją rozległy park w stylu angielskim. Początkowo obiekt służył wyłącznie jako letnia rezydencja
dlatego na próżno szukać w niej tendencji do podkreślenia reprezentacyjności. Budynek jest obszerny, harmonijny, fotogeniczny ale skromny.
Pałac niedawno powrócił do rodziny Zamoyskich i podobnie jak filmowy
klasztor nie jest udostępniony dla zwiedzających.
„Wkręceni” to produkcja, która kontynuuje tradycję starych, dobrych,
polskich komedii - kpi z otaczającej nas rzeczywistości i przez śmiech daje
nadzieję na lepsze jutro. To historia o tym, jak piękna jest Polska i jak przedsiębiorczy bywają Polacy w trudnych chwilach. O tym, że mimo kryzysu
nie warto się załamywać i trzeba walczyć o swoje szczęście. Zdjęcia do
filmu kręcone były m.in. w malowniczym Zamościu – czytamy w opisie
dystrybutora filmu. W komedii zobaczymy ratusz, rynek, kamieniczki oraz
labirynt uliczek, które na zamojskiej starówce przecinają się pod kątem
prostym, wprowadzają bohaterów filmu w lekkie „zakręcenie”. Miasto, jak
sugerują w finałowej scenie twórcy „Wkręconych”, jest idealną scenerią na
randki i wyjazdy dla zakochanych.
Przez Roztocze przewinęło się wiele historii filmowych. Różnorodność, malowniczość i oryginalność tego regionu sprawia, że jest on atrakcyjny dla filmowców. Genius loci Roztocza przyciąga twórców, artystów,
poetów i ludzi kreatywnych. Warto zaczerpnąć i chłonąć ducha tego miejsca, odnajdując plenery i inspiracje filmowe.

Rekonstrukcja bitwy pod Komarowem

49

Roztocze z Pasją oferta dla turystów indywidualnych
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 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.

Szczebrzeszyn/Klemensów – Spotkanie z kolekcjonerem i zwiedzanie Muzeum Skarbów Ziemi i Morza oraz Muzeum Dawnych Rzemiosł (m.
in. oryginalna kuźnia kowalska i jedyny wiatrak na Roztoczu). Spotkanie
uczestników przy restauracji, ul. Słodka 1, - godz. 13.00, cena 10 zł. Każdy
wtorek wakacji.

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 - ok. 25 zł). Trasy o różnej długości i różnym stopniu trudności.
Wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli. Cena 15 zł.

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.

Lipowiec – spotkanie z gospodarzami, zwiedzanie winnicy połączone z degustacją produktów regionalnych. Każda niedziela wakacji, godz.
16.00. Cena 10 zł.
Czarnowoda – zwiedzanie winnicy połączone z degustacją wina
własnej produkcji, codziennie o godz. 18.00.

Lwów

„to dla nas żadna zagranica”

L

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

Najwyższy punkt w mieście to Wzgórze Zamkowe, na którym znajduje się tzw. Wysoki Zamek, wznoszące się na wysokość 409 m. To także najwyższe wzniesienie pasma Roztocza. Z jego szczytu rozpościera się
panorama historycznego centrum miasta z charakterystycznymi zielonymi
dachami kościołów. Dzięki doskonałemu połączeniu architektonicznych
i artystycznych tradycji środkowo-wschodniej Europy z wpływami włoskimi i niemieckimi Lwów stawiany jest na równi z Krakowem, Wiedniem czy
Budapesztem. Wielokulturowość i tolerancja religijna wywarły trwały ślad
na charakterze miasta i jego architekturze. Można tu odnaleźć wiele budynków w stylu renesansowym, barokowym czy klasycystycznym. Najsłynniejszymi zabytkami miasta są: Katedra Łacińska z kaplicami: Kampianów
i Boimów, Katedra św. Jura, Katedra ormiańska, Kościół Dominikanów,
Czarna Kamienica i Ratusz na Rynku, Arsenał Królewski i Miejski, Teatr

Baszta prochowa

Międzywojenny autobus liniowy
Wielki (Teatr Opery i Baletu) i świadek trudnych losów mieszkańców miasta
Cmentarz Łyczakowski wraz z Cmentarzem Orląt Lwowskich.
Dziś Lwów to dynamiczna metropolia pełna młodych, uśmiechniętych ludzi. Życie miasta koncentruje się na Prospekcie Swobody
(dawnych Wałach Hetmańskich), głównej promenadzie Lwowa. Tu obok
pomników wieszczów Polski i Ukrainy Adama Mickiewicza i Tarasa Szewczenki możemy spotkać ulicznych grajków, grupy turystów i młode pary.
Muzyka rozbrzmiewa również na Rynku Starego Miasta i pobliskich
urokliwych uliczkach. Lwów nazywany jest stolicą ukraińskiej kultury.
Każdego roku w mieście odbywa się ponad 50 wydarzeń kulturalnych
i festiwali. Najciekawsze z nich to: Dzień Batiara, Festiwal Kawy, Święto
Czekolady czy Święto Pampucha. Warto wybrać się do lwowskich galerii
w tym do największej Lwowskiej Galerii Sztuki oraz wybrać się na spektakl do Opery Lwowskiej.
W 2012 roku Lwów był jednym z miast w którym rozgrywane były
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej. Na potrzeby mistrzostw wybudowany został nowoczesny stadion Lviv Arena, przebudowano wiele ulic,
otwarto nowe hotele i restauracje. Kibice z całej Europy mogli przekonać
się o lwowskiej gościnności i zasmakować w oryginalnej, wielonarodowej
kuchni. Setki restauracji oferują m. in.: tradycyjną kuchnie ukraińską,
przedwojenną kuchnię lwowską, kuchnię polską, ormiańską, gruzińską
i włoską. Szczególne znaczenie dla lwowian ma tradycja podawania i picia
kawy, której kuszący aromat roztacza się na prawie każdej ulicy miasta.
Do Lwowa możemy dostać się przez przejście graniczne w Hrebennem. Niestety z Roztocza nie ma regularnych połączeń obsługiwanych
przez polskich przewoźników, a autobusy ukraińskie kursują nieregularnie.
Warto skorzystać z oferty Biura Turystycznego QUAND, które organizuje
jednodniowe i dłuższe wycieczki do Lwowa i na Ukrainę z bogatym programem i profesjonalnymi przewodnikami.
www.dolwowa.com
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Kalendarz wydarzeń
Roztocze – Zamość 2018
Marzec
10 III
11 III
16 III
17-18 III
18 III
18 III
18 III
18 III
21 III
23 III
23 III
24 III
25 III
25 III
28 III

Puchar Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski w narciarstwie
Bieg Trapera - narty. Łosiniec
Inspiracje Narolskie
Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Pogodna Nutka”. Biłgoraj
Gminny Kiermasz Rękodzieła. Tomaszów Lubelski
Koncert Pieśni Pasyjnej. Bełżec
Grand Prix Siwa Dolina - narty. Tomaszów Lubelski
Jarmark Wielkanocny. Tyszowce
Spotkanie na schodach-wieczór autorów-laureatów „Debiutu 2018”. Zamość
Jarmark Wielkanocny. Tyszowce
Ekstremalna Droga Krzyżowa. Tomaszów Lubelski
Cieszanowski Półmaraton „Marzanna 2018”
Powiatowy Konkurs na Palmę Wielkanocną. Bełżec
Kiermasz wielkanocny. Zamość
Kiermasz wielkanocny. Zwierzyniec

inne
Kiermasz Świąteczny. Tomaszów Lubelski
Szachowy Puchar Powiatu Tomaszowskiego
20. Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych. Tomaszów Lubelski

Kwiecień
8 IV
14 IV
15 IV
21 IV
21 IV
22 IV
26 IV
29 IV
29 IV

Święto Romów. Tomaszów Lubelski
Rajd Rowerowy Szlakiem Fortyfikacji „Linii Mołotowa”. Cieszanów
Ogólnopolskie Zawody Spinningowo-Muchowe „Pstrąg Roztocza”
Regionalny Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych. Susiec
44. Rajd PTTK. Nowiny
Rekonstrukcja Bitwy pod Zaborecznem
8. Powiatowy Konkurs Wiedzy o Kulturze. Tomaszów Lubelski
Jarmark Susiecki. Bieg Nad Tanwią/Marsz Nordic Walking. Susiec
Rajd Pieszy „Roztoczańskie OSTY”. Szczebrzeszyn

inne
5. Roztoczański Przegląd Chórów. Tomaszów Lubelski
Międzynarodowy Dzień Tańca. Tomaszów Lubelski
Koncert Pieśni Paschalnych. Tomaszów Lubelski

Maj
1V
1-2 V
1-3 V
1-3 V
1-6 V
2V
2V
4V
3V
3V
3V
3V
5V
5-6 V
12 V
19 V

15. Kiermasz Ekologiczny. Tomaszów Lubelski
Zamojska Majówka. VI Festiwal Sztuk Ulicznych. Zamość
Narolska Majówka /Kapela „Jędrusie”/
15. Majówka Roztoczańska. Krasnobród
Majówka w kinie. Zwierzyniec
III Przegląd Zespołów Weselnych. Targi Ślubne. Zwierzyniec
Rajd Rowerowy. Krynice
Gminny Dzień Strażaka. Lubycza Królewska
35. Narolskie Biegi Uliczne
Obchody Święta Narodowego 3maja. Cieszanów
Festiwal Pieśni Maryjnej. Tyszowce
Ogólnopolski Turniej Recytatorski im. I.B.Singera. Biłgoraj
Obchody 155. rocznicy bitew pod Kobylanką
Dni Kultury Japońskiej. Szczebrzeszyn
Bieg uliczny Dąbrówka-Chotylub
4. Rajd PTTK. Tajemnice Twierdzy Zamość

19 V
18-20 V
18-20 V
19-20 V
20 V
25-27 V
26 V
26-27 V
26-27 V
26-27 V
26-27 V
27 V
27 V
31 V-2 VI

Cykl Spotkań Poetów i Malarzy. Dzierążnia
Ultraroztocze. Józefów
Akademia Fotografii Przyrodniczej. Zwierzyniec
Ultraroztocze 2018 - ultramaraton biegowy. Józefów
Regionalny Przegląd Zespołów Folklorystycznych, Sztuki Ludowej i Kulinarnej Pogranicza. Narol
Szturm Twierdzy Zamość
Roztoczański Rowerowy Rajd Niepodległości. Green Velo. Lubaczów
Dni Tomaszowa Lubelskiego
Ulica Poetycka. Zamość
Międzynarodowy Rajd Rowerowy. Lubycza Królewska
2. Ogólnopolski Festiwal Questingu. Gminy powiatu Lubaczów
Konkurs Piosenki Turystycznej. Józefów
Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego KGW. Pawłówka
Festiwal Słowa. Lubaczów

Czerwiec
1 VI
1-3 VI
2 VI
2-3 VI
3 VI
9 VI
9 VI
9 VI
10 VI
9-10 VI
9-10 VI
9 lub 10 VI
10 VI
16 VI-7VII
16/17 VI
17 VI
17 VI
17 VI
18-22 VI
23 VI
23 VI
23 VI
23-24 VI
24 VI
29 VI-1 VII
30 VI
30 VI
30 VI

Obchody rocznicy pacyfikacji Soch
Dni Chrząszczowego Grodu. Festiwal Piosenki „Rozśpiewany Chrząszcz”. Szczebrzeszyn
44. Rajd PTTK. Zaburze
Jarmark Hetmański. Zamość
Zlot Kapel Podwórkowych. Biłgoraj
17. Rajd Rowerowy im. Kazimierza Patałucha. Narol
Turniej Karate. Cieszanów
Grand Prix Amatorów na Szosie „Rowerem przez Polskę”. Zwierzyniec
Przegląd Piosenki Partyzanckiej. Stary Dzików
Zjazd Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny. Zwierzyniec
Animal Party – piknik rekreacyjny. Biłgoraj
Zamojska Arlekinada
Fasolobranie. Tyszowce
Zamojskie Lato Teatralne
61. Rajd Nocny PTTK. Lipowiec
15. Roztoczański Przegląd Orkiestr Dętych. Zwierzyniec
Dni Biłgoraja
Święto Truskawki. Rachanie
Plener malarski/wystawa poplenerowa. Zwierzyniec
Zawody Wędkarskie Sobótka. Krynice
18. Ogólnopolskie Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych. Tomaszów Lubelski
Noc Świętojańska w Folwarkach
Sobótki w Nieliszu i Krynicach
Święto Ryby i Tataraku. Krynice
7. Międzynarodowy Rajd Rowerowy. Ulhówek
Piknik Rybacki. Krasnobród
4. Cieszanowska Dycha pamięci Wojtka Pałczyńskiego
Dni Zwierzyńca

inne
Noc Kultury. Tomaszów Lubelski
11. Gminne Zawody Wędkarskie. Bełżec

Lipiec
1 VII
1 VII
1 VII
1 VII
1 VII
2-15 VII
6-7 VII
6-7 VII
7 VII
7-8 VII
8 VII
8 VII
8 VII

Powiatowe Piknik Sołtysów. Wieprzów
Jagoczary. Festiwal folklorystyczny. Długi Kąt
Jagodobranie. Tyszowce
Otwarcie Letniska. Majdan Sopocki
Dni Zwierzyńca
Plener malarsko-rzeźbiarski. Józefów
11. Nocny Rajd Motocykli Zabytkowych. Narol
4. Rockowisko Zwierzyniec
Piknik Historyczny na Grodach Czerwieńskich. Czermno
Śladami Chrobrego. Czermno
Święto Kwitnącej Fasoli. Dni Tyszowiec
Dni Lubyczy Królewskiej
Cykl Spotkań Poetów i Malarzy. Dzierążnia

NOCLEGI

u Natalii

Zwierzyniec, ul. Zamojska 19
22-470 Zwierzyniec
tel. 783 509 555, 602 437 242
www.unatalii.infoturystyka.pl
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8 VV
8 VII
9-15 VII
12-15 VII
12-15 VII
14 VII
14 VII
15 VII
19-20 VII
19-20 VII
16-21 VII
18-19 VII
20-21 VII
21 VII
21-22 VII
21-22 VII
22 VII
22 VII
28-29 VII
28/29 VII
28/29 VII
30 VII

Piknik Strażacki. Tarnawatka
25-lecie Kapeli Rzemyki. Józefów
17. Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych „Eurofolk”. Kiermasz sztuki ludowej. Zamość
19. Jarmark Galicyjski „Smaki Roztocza. V Konkurs Kulinarny Galicyjskie Smaki Wczoraj, Dziś i Jutro. III
Konkurs Kulinarny Spod Galicyjskiej Strzechy.
Festiwal Kultury Pogranicza. Folkowisko „Na Wschód”. Gorajec
Czar Nocy Letniej. Mikulin
Oleszyce Rap Festiwal
70lecie OSP. Ruda Żurawiecka
2. Konkurs Kulinarny Ryba z Roztocza. Kiermasz rękodzielników i warsztaty ginących zawodów.
Gwiazda jarmarku zespół DeMono. Narol
Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Krasnobród
Plener i warsztaty rzeźbiarskie. Zwierzyniec
Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Szczebrzeszyn
Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Józefów
4. Roztoczański Festiwal Kapel Ludowych. Jarmark Roztoczański. Zwierzyniec
13. Dni Muzyki Sakralnej. Tomaszów Lubelski
Dni Krasnobrodu
28. Przegląd Orkiestr Dętych.Krasnobród
Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Tyszowce
16. Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu. Susiec
Dni Gminy Nielisz. Festiwal Turystyczny
2. Regaty Żeglarskie o Puchar Wójta Gminy Nielisz
Kiermasz sztuki. Zwierzyniec

inne
Kino na sianie. Jarczów
Zamojskie Dni Folkloru
12. Międzynarodowy Plener Malarstwa i Rzeźby „Barwy Roztocza”. Tomaszów Lubelski
Plener Rzeźbiarsko-Malarski. Krynice

Sierpień
1-5 VIII
4-5 VIII
3-12 VIII
8-11 VIII
12 VIII
12 VIII
15 VIII
15 VIII
16-19 VIII
17-24 VIII
18-19 VIII
19 VIII
19 VIII
20-26 VIII
26 VIII
26 VIII

Kiermasz sztuki. Zwierzyniec
Jarmark św. Wawrzyńca. Bełżec
19. Letnia Akademia Filmowa. Zwierzyniec
Festiwal Stolica Języka Polskiego. Szczebrzeszyn
Jarmark Ordynacki. Tomaszów Lubelski
Krynicki Jarmark Kultury Ludowej
Festiwal Poetów ,,Spod Strzechy”. Tyszowce
Dożynki gminne. Nielisz
Cieszanów Rock Festiwal
12. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Artem ad Astra”. Krasnobród
26. Festiwal Kultury Ekologicznej EKO. Józefów
Dożynki. Jarczów, Krynice
Od bochenka do ziarenka czyli o tym jak to susiecka tradycja ze smakiem się spotkały. Paary
3. Zwierzynieckie Warsztaty Wokalne
Powiatowe Święto Plonów w Gorajcu
Dożynki: Józefów, Łosiniec, Bełżec, Łaszczówka

inne
15. Turniej Szachowy „Krasnobrodzka Wieża”
20. Turniej Piłki Plażowej. Krasnobród
21. Czteroetapowy Bieg Pamięci Dzieci Zamojszczyzny.
10. Lubelskie Spotkania z Tradycją i Kulturą Łowiecką. Zwierzyniec
Pokaz Skillsy. Tomaszów Lubelski
Kino Letnie. Tomaszów Lubelski

Wrzesień
2 IX
2 IX
9 IX
9 IX
14 IX

Dożynki Powiatu Tomaszowskiego. Lubycza Królewska
Dożynki. Szczebrzeszyn
Pożegnanie Lata. Tomaszów Lubelski
Dożynki Diecezjalne. Krasnobród
Biegi przełajowe z okazji 79. Rocznicy Bitew pod Tomaszowem Lubelskim

15 IX
15 IX
16 IX
16 IX
19 IX
21-22 IX
21 IX
22 IX
22 IX
28-30 IX

7. Tomaszowski Półmaraton Pamięci Żołnierzy Września 1939
2. Rajd Rowerowy „Szlakiem bojowym 1. pułku piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza”. Cieszanów
Święto Pieczonego Ziemniaka. Bełżec
Rekonstrukcja Bitew pod Tomaszowem Lubelskim. Dąbrowa Tomaszowska
Uroczystości 79. rocznicy Bitwy pod Narolem. Lipsko
Ogólnopolski rajd pieszy im. J. Jóźwiaka. Józefów.
Jubileusz 35-lecia Capela All’antico. Zamość
44. Rajd Miłośników Roztocza PTTK. Zwierzyniec
Półmaraton. Roztoczańskie Bieganie. Lubycza Królewska
Festiwal Kultur. Biłgoraj

inne
19. Miejskie Święto Roweru. Tomaszów Lubelski
Święto Pieczonego Ziemniaka. Majdan Nepryski

Październik
6X
7X
16 X
20 X

49. Rajd PTTK. Huta Szumy
Święto Pieczonego Ziemniaka. Maziły
11. Józefowskie Spotkania z Poezją Papieską i Piosenką Religijną. Józefów
Rajd PTTK. Łosiniec

inne
2. Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej. Zwierzyniec
12. Międzynarodowy Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży o „Puchar Roztocza”. Tomaszów Lubelski
12. Wystawa Poplenerowa Barwy Roztocza. Tomaszów Lubelski
Przegląd Pieśni Partyzanckiej. Krynice

Listopad
10 XI
18 XI
18 XI
22 XI

30. Biłgorajskie Spotkania z Poezją Śpiewaną i Piosenką Autorską. Biłgoraj
Cecyliańskie śpiewanie. Przegląd chórów. Zwierzyniec
Ogólnopolski Otwarty Turniej Szachowy. Biłgoraj
III Międzypowiatowy Dzień Seniora. Susiec

inne
5. Dzień Seniora. Tomaszów Lubelski
11. Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej i Legionowej. Tomaszów Lubelski

Grudzień
8 XII
12 XII
16 XII
16 XII
19 XII
29 XII

20. Rajd PTTK. Stara Huta
Jarmark Bożonarodzeniowy. Tyszowce
Wieczór Kolęd w Narolu
Koncert Cecyliański. Biłgoraj
Kiermasz świąteczny. Zwierzyniec
363. Rocznica Zawiązania Konfederacji Tyszowieckiej

inne
18. Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek. Tomaszów Lubelski
Kiermasz Świąteczny. Tomaszów Lubelski

Imprezy cykliczne:
luty, kwiecień, maj, październik Salon Poezji. Zamość
marzec - grudzień Turnieje Szachowe. Tomaszów Lubelski
maj - wrzesień Organizacja spływów kajakowych rzeką Huczwą. Tyszowce
2 - 31 lipca Wakacje dla dzieci i młodzieży w CKiS. Cieszanów
lipiec - sierpień Letnie Koncerty na Placu Siekluckiego. Krasnobród
lipiec - sierpień Letnie Międzynarodowe Koncerty Organowe w Sanktuarium. Krasnobród
lipiec - sierpień Wystawa poplenerowa rzeźby. Zwierzyniec
wrzesień - listopad Jesień Teatralna. Zamość
marzec - grudzień Comiesięczne Podwieczorki artystyczne. Biłgoraj
marzec - grudzień Giełda kolekcjonerska /pierwsza niedziela miesiąca/. Zamość
marzec - grudzień Wystawy Zamojskiej Grupy Fotograficznej /1 raz na 2 miesiące/
* Redakcja nie odpowiada za zmianę terminów imprez przez organizatorów
* Kalendarium dostępne jest na stronie www.roztoczewita.pl
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Informacja turystyczna
Tomaszów Lubelski
Biuro LOT „Roztocze”
ul. Kościelna 9
tel. 84 665 85 05
e-mail; biuro@lot.roztocze.com
it@lot.roztocze.com
www.roztoczewita.pl
czynne; pn.-pt. 8.00-16.00 (IX-VI)
pn. - pt. 8.00-17.00 (VII-VIII)
sob. 9.00-14.00 (VII-VIII)
Susiec - Gminny Ośrodek Kultury
ul. Tomaszowska 100, 22-672 Susiec
tel. 84 665 44 10 w. 22, kom. 531 475 652
e-mail: it@susiec.pl
czynne pn.-pt. 8.00-18.00, sobota 8.00-16.00 cały rok
dodatkowo niedziela 10.00-16.00 (VII-VIII)
Krasnobród – Informacja Turystyczna
ul. Tomaszowska 25, tel. 84 534 28 42
e-mail: it@krasnobrod.pl, www.it.krasnobrod.pl
czynne: pn.-pt. 8.00-16.00 (XI-VI)
pn.-pt. 9.00-17.00 (V-X)
Biłgoraj Informacja Kulturalna i Turystyczna
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
Szczebrzeszyn - Miejski Dom Kultury
ul. Sądowa 3, tel. 84 682 10 60
e-mail: pit@mdk.szczebrzeszyn.pl, www.mdk.szczebrzeszyn.pl
czynne: pn. 8.00-16.00; wt.-8.00-17.00
sob.10.00-17.00 (XII-VII)
pn.8.00-16.00, wt.8.00-17.00;
sob.10.00-17.00; nd. 10.00-17.00 (VII-VIII)
Józefów Pawilon Geoturystyczny
ul. Kościuszki 37A, tel. 84 687 96 69, tel/fax. 84 687 81 33
e-mail: it@ejozefow.pl, www.ejozefow.pl
czynne: pn.-pt. 9.00-16.00 (cały rok)
sob.-nd.10.00-14.00 (VII-VIII)
Horyniec Zdrój - Gminny Ośrodek Kultury
ul. Sobieskiego 4, tel. 16 631 31 05
e-mail: turinfhoryniec@interia.pl, www.horyniec.naszgok.pl
czynne: wt.-sob. 8.00-20.00, nd. 14.00-20.00
Cieszanów – Centrum Kultury i Sportu
ul. Kościuszki 4, tel. 16 631 10 95
ckiscieszanow@interia.pl, www.ckis.cieszanow.oap.pl
czynne: pn.-pt. 8.00-16.00
Bełżec-Urząd Gminy Bełżec pok. nr 5
ul. Lwowska5, tel 84 665 24 45 wew.22, 84 665 21 82
www.belzec.pl
czynne pn. -śr. -pt. 7.30-15.30, wt. 8.00-16.00
Lubycza Królewska - Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Jana III Sobieskiego 6, tel. 513 122 918,
e-mail: it@lubycza.pl, www.gbp.lubycza.cal24.pl
czynne: pn.-pt. 9.00-17.00, sob.9.00-16.00
Zamość
Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej
Rynek Wielki 13 (ratusz), tel. 84 639 22 92, fax. 84 672 08 13
e-mail: zci@zamosc.pl; www.zci.zamosc.pl
czynne: pn. –pt. 8.00-17.00 sob. -nd. 9.00-17.00
Forteczne Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej
ul. Łukasińskiego 2e, tel. 84 538 17 33
e-mail: luneta@zamosc.pl, www.zci.zamosc.pl
czynne: pn.- nd 9.00-17.00 cały rok.
PTTK Oddział Zamość
ul. Łukasińskiego 2e, tel.84 538 17 44, 516 148 522
e-mail; PTTK.zamosc@pro.onet.pl, www.zamosc.pttl.pl
czynne: pn.-pt.8.30-16.00 (IV-X) pn.-pt.8.30-13.00 (XI-III)
Zwierzyniec - Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji
ul. Słowackiego 2, tel.84 687 26 60 wew.38
e-mail: zorki@o2.pl; www.zwierzyniec.info.pl
czynne: pn.-pt. 8.00-16.00 (IX-VI) pn.-pt. 8.00-16.00 (VII-VIII)
Zwierzyniec - Ośrodek edukacyjno-muzealny RPN
ul. Plażowa 3a, tel. 84 67 72 025
e-mail: informacja@roztoczanskipn.pl
czynne: codziennie IV-X 8:30 -16:30, XI-III 8:30-15:00
Obiekty muzealne, izby regionalne
Bełżec
Muzeum Miejsce Pamięci Narodowej - Oddział Państwowego
Muzeum na Majdanku
ul. Ofiar Obozu 4, tel. 84 665-25-10, fax. 84 665 25 11
e-mail: muzeum@belzec.eu, www.belzec.eu
Czynne: teren pomnika: od 9.00-18.00, 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. Możliwość zamówienia przewodnika
Biłgoraj
Muzeum Ziemi Biłgorajskiej
Ul. Kościuszki 86, tel./fax. 84 686 27 33.
e-mail: muzem.bilgoraj@op.pl, 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 sob. – nd
(IV–X). Wstęp: bilet normalny 4 zł., ulgowy 2 zł.
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Cieszanów
Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze w dawnej cerkwi
Wystawa poświęcona kamieniarce bruśnieńskiej.
Czynna w godz. pracy CKiS w Cieszanowie tel. 16 631 10 95

Osuchy k. Łukowej
Muzeum Bitwy Partyzanckiej w Osuchach
Otwierane po wcześniejszym zgłoszeniu tel. 84 687 40 60 – GOK
Łukowa. Wolny datek

Gorajec gm. Cieszanów
Cerkiew pw. św. Paraskewy,
kustosz Jolanta Piotrowska tel. 721 656 531
Zwiedzanie z przewodnikiem
od środy do niedzieli godz. 11.00 i 16.00
Wstęp: 5 zł, ulga 3 zł (inne terminy do ustalenia)

Radruż
Zespół Cerkiewny w Radrużu
tel. 606 357 108, 693 699 420 – Janina Kulczycka
Czynne: codziennie 10.00 – 19.00 (IV – X), wt. - nd. 10.00 – 16.00
(XI – III) Wstęp: bilet normalny 8 zł,

Górecko Kościelne
Muzeum Etnograficzne przy kościele św. Stanisława Biskupa
Czynne na życzenie zwiedzających tel. 84 687 80 45. Wolny datek.
Hrubieszów - Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica
ul. 3 maja 11, tel. 84 696 27 83, e-mail: muzeum-hrubieszow@wp.pl
www.muzeum-hrubieszow.com.pl
Czynne: pn. – pt. 9.00-16.00 (wejście do 15.30),
sob. – nd: 10.00-15.00 (wejście do 14.30).
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
e–mail: mswg@wioska-gotow.pl, www.wioska-gotow.pl
Tel. 600 890 922. Czynne; wt. - nd. 10.00-18.00 V–IX;
wt. – nd. 10.00–16.00 X; inne terminy po wcześniejszym
zgłoszeniu. Wstęp: bilet normalny 6 zł., ulgowy 3 zł. Warsztaty
garncarskie i robienia biżuterii antycznej.
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.
Krasnobród
Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej i Geologiczno-Garncarskie przy
Sanktuarium Nawiedzenia N.M.P. w Krasnobrodzie-Podklasztor
e-mail: nmp3@wp.pl, www.krasnobrod-sanktuarium.pl
ul. Tomaszowska 18, tel. 84 660 71 43.
Czynne: wiosna - jesień codziennie 8.30 – 18.00, 1 X – 31 III
otwierane po wcześniejszym zgłoszeniu w kancelarii parafialnej.
Wstęp: wolny datek.
Krasnobrodzkie Dinozaury – ścieżka edukacyjna
ul. Św. Rocha tel. 694 789 450, 664 966 533, www.dinozautykrassnobrod.pl e – mail: biuro@dinozaury-krasnobrod.pl
Czynne: wt. – sob. 10.00 – 17.00 V – VI, IX, pon. – sb. 10.00 – 18.00
VII –VIII, nd i św. 13.00 – 18.00 V- IX. Wstęp: normalny 14 zł, ulgowy
10 zł, grupowy 9,-; do 3 lat bezpłatnie.
Szur k. Krasnobrodu
Galeria Szur
Szur 22, tel. 696 817 079, 606 366 270
e-mail: marek.rzezniak@gmail.com, galleria.szur@zam.pl
www.galeriaszur.pl
Czynne: codziennie: 9.00-21.00 (VII – VIII),
soboty i niedziele 9.00-21.00 (IV – V, IX – X).
Majdan Wielki k. Krasnobrodu
Galeria Sztuki Ludowej
Majdan Wielki 176, 22 – 440 Krasnobród
Mieczysław Portka, tel. 84 660 78 94, 500 180 268
warsztaty dla młodzieży.
Lipsko k. Narola
Izba Pamięci w Lipsku
ul. Mogiłek 1, tel. 16 631 70 19, e-mail: krystyna.szajdecka@narol.pl
opiekun obiektu – Krystyna Szajdecka, wskazane wcześniejsze
zgłoszenie. Czynne: pn. – pt. 7.30 – 15.30. sob. i nd. po
wcześniejszym zgłoszeniu u sołtysa Antoniego Stenkiewicza, tel.
606 124 172. Wolny datek.
Lubaczów
Muzeum Kresów w Lubaczowie
ul. Sobieskiego 4, tel. 16 632 18 02,
e-mail: biuro@muzeumkresow.eu, www.muzeumkresow.eu
Czynne: wt. – pt. 9.00 – 15.00, sob. – nd. 10.30 – 17.30.( IV – X)
wt.- pt. 9.00-15.00, sob. – nd. 8.30 – 15.30 (XI – III)
Wstęp: bilet normalny 8 zł, ulgowy 5 zł, przewodnik po muzeum 15 zł.
Mokrelipie k. Radecznicy
Gospodarstwo Pasieczne ULIK – Muzeum Wsi i Skansen
Pszczelarski. Mokrelipie 85, 22 – 463 Radecznica
tel. 84 681 80 70, 537 317 366
e-mail: ulikroztocze@interia.pl, www.ulikroztocze.pl
Czynne: od poniedziałku do soboty, niedziela nieczynne.
Sprzedaż miodu od godz. 9.00 - 19.00. Zwiedzanie skansenu
2 razy dziennie o 10.00 i 16.00 w pozostałych terminach po
wcześniejszym zgłoszeniu. Opłata ustalana indywidualnie.
Obsza
Skansen zagroda Roztocze www.zagrodaroztocze.pl
Tel.84 689 1010, 508 019 971,
Oseredek
Muzeum Pożarnictwa w Oseredku
Oseredek 24, 22 – 672 Susiec, tel. 84 665 44 10
e – mail: mp_oseredek@wp.pl, www.muzeum.susiec.pl
Czynne: wt. – pt.10.00 – 16.00, sob. – nd. 12.00 – 15.00 (V I – VIII),
pon. – pt. 10.00 – 15.00 (IX – V), sob. – nd. po wcześniejszym
zgłoszeniu telefonicznym (IX – V) Wstęp wolny

Ruszów k. Łabuń
Olejarnia Świąteczna – ekomuzeum, tłoczenie i degustacja
świeżego oleju Ruszów 9, 22 – 437 Łabunie
tel. 604 292 275, 504 979 855
e-mail: biuro@olejarniaswiateczna.pl, www.olejarniaswiateczna.pl
Czynne: pn. – czw., sob. 8.00 – 16.00; pt. 12.00 – 18.00; (IX – VI)
pn. – czw., sob. 10.00 – 18.00; pt. 12.00 – 18.00; (VII – VIII)
Wstęp : dla grup zwiedzanie 60 zł., pokaz tłoczenia oleju 240 zł,
turyści indywidualni normalny 8 zł; ulgowy 4 zł.
Siedliska k. Lubyczy Królewskiej
Muzeum Skamieniałych Drzew
tel. 513 122 918. 509 207 456
e – mail: it@lubycza.pl biblioteka@lubycza.pl, gbp.lubycza@vp.pl
Czynne: 1 X -31 III dwa dni w tygodniu (wtorek i piątek ) 10.0016.00, 1 IV-30 IX 10.00-17.00. Wstęp: normalny- 4 zł, ulgowy - 2 zł
Tomaszów Lubelski
Muzeum Regionalne im. dr Janusza Petera
ul. Zamojska 2, tel. 84 664-37-20 e–mail: muzeum3@o2.pl,
www.muzeum.powiat-tomaszowski.com.pl
czynne codziennie 9.00-15.30 oprócz poniedziałków i dni
poświątecznych sob.– nd. 10.00-15.00
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 Terroru Komunistycznego
ul. Lwowska 64, tel. 84 664 39 93, e-mail: tomaszow1939@vp.pl
Czynna pon. – pt. 9.00 - 15.00, w innych terminach po
wcześniejszym umówieniu.
Cerkiew pw. św. Mikołaja Cudotwórcy
ul. Rynek 13, zwiedzanie po umówieniu
tel. 783 104 741, 84 664 28 36
Ulów k. Tomaszowa Lubelskiego
Izba Regionalna w Ulowie,
Szkoła Podstawowa, tel. 609 478 061 – Alina Wacko (opiekun)
Wstęp: wolny datek, wskazane wcześniejsze zgłoszenie.
Wysokie, gmina Zamość
Regionalna Izba pamięci w Wysokiem, Wysokie 84
Zwiedzanie po wcześniejszym zgłoszeniu
tel. 84 616 63 50 – kustosz Henryka Sobczuk.
Wolny datek.
Zamość
Muzeum Zamojskie
ul. Ormiańska 30, tel. 883 375 560, tel. 84 638 64 94, 84 638 42 02
e-mail: biuro@muzeum-zamojskie.pl, www.muzeum-zamojskie.pl
czynne: 9.00 – 16.00 ( X – IV) codziennie oprócz poniedziałków
i dni poświątecznych, 9.00 – 17.00 (V – IX) codziennie oprócz
poniedziałków i dni poświątecznych.
Wstęp: bilet normalny 10 zł, bilet ulgowy i wycieczkowy 6 zł.
Zwiedzanie z przewodnikiem w j. polskim 30 zł, Karta dużej
rodziny bilet normalny 6 zł, ulgowy 3 zł.
Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał
ul. Zamkowa 2, tel., tel. 882 106 007, tel./fax. 84 638 40 76
e-mail: biuro@muzeumarsenal.pl, 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 bilet
normalny (3 obiekty) – 15zł; (1 obiekt) 6 zł, ulgowy
(3 obiekty) – 7 zł.; (1 obiekt) 3 zł
Muzeum Martyrologii Rotunda
ul. Męczenników Rotundy 1, tel. 692 162 219 – kustosz Paweł Łyś
www.muzeum-zamojskie.pl
Czynne: pn. – nd. 7.00 – 20.00 (IV – X), pn. – pt. 7.00 – 17.00 (XI – III).
Wstęp wolny.
Muzeum Sakralne Kolegiaty Zamojskiej
ul. Kolegiacka 1 A, tel. 84 639 26 14; tel./fax. 84 639 23 83
e-mail: zkatedra@gmail.com
www.katedra.zamojskolubaczowska.pl
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
e-mail: katerdra.zamosc@vp.pl
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. Bilet
normalny 10 zł, ulgowy 7 zł, bilet rodzinny 25 zł., taras widokowy
2,50. Usługa przewodnicka dla grup 35zł, j. angielski 60 zł.
Trasa turystyczna w podziemiach oficyny Ratusza Zamojskiego
Zarządca Zamojskie CITiH tel. 84 639 22 92, e-mail: zci@zamosc.pl.
Wejścia z przewodnikiem 16 IX – 31 X godz. 14.00; V– 15 IX godz.
11.00 i 14.00; Wstęp: bilet normalny 10 zł, ulgowy 7 zł, 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, e – mail: zoozam1@wp.pl
Czynne: 9.00 – 15.00 (XI – II), 9.00 – 16.00 (III i X), 9.00 – 18.00
(IV i IX), 9.00 – 19.00 (V – VIII). Wstęp: bilet normalny 19 zł,
ulgowy 14 zł, dzieci do lat 3 – wstęp wolny. Karta dużej rodziny
bilet normalny 17 zł, ulgowy 12 zł.
Kojec w parku Miejskim z makietą Zamościa
tel. 885 451 313, e – mail: turystykazpasja@gmail.com
Czynne: 1 X - 28 IV wt.-nd. po wcześniejszej rezerwacji,
29 IV- 30 IX wt.- nd. 11.00- 16.00 (wejścia z przewodnikiem: 11.00,
11.45, 12.30, 13.15, 14.00, 14.45, 15.30)
VII i VIII pt. i sob. wystawa czynna do godz. 18.00.
1 -31 X wt.- nd. 11.00 -15.00 (ostatnie wejście o godz. 14.45)
Cegiełka 7zł/ 5 zł
Kazamata Wschodnia Bastionu II – wystawa kostiumów
historycznych XVI – XX w.
tel. 885 451 313, e – mail: turystykazpasja@gmail.com
Czynne: wt. – nd. 12.00 – 16.00 (29 IV – IX), pt. i Sb. 11.00 – 18.00 (VII
– VII), inne terminy po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym,
zwiedzanie z przewodnikiem.
Wstęp: normalny 7 zł., ulgowy 5 zł.
Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska BWA
ul. Staszica 27, tel. 84 638 57 82, tel./fax.84 639 26 88
e-mail: biuro@bawazamosc.pl, www.bwazamosc.pl
Czynne: wt. – nd. 10.00 – 17.00 pn.- nieczynne
Galeria Fotografii „Ratusz”
Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego
Rynek Wielki 13, tel. 84 639 21 69,
e-mail: ztf@ztf.pl, www.ztf.pl
Czynna w godzinach otwarcia informacji turystycznej.
Galeria Starej Fotografii;
ul. Staszica 15, Tel. 600 794 970,
czynna 9,00-16,00, wstęp 2zł.
Zwierzyniec
Ośrodek Edukacyjno–Muzealny
Roztoczańskiego Parku Narodowego
ul. Plażowa 3a, tel.84 67 72 025,
e-mail: informacja@roztoczanskipn.pl,
Czynne: codziennie 8.30 – 16.30 (1 IV – 31 X), (kasa czynna do
godz. 16.00) 9.30 – 15.00 (1 XI – 31 III)
Wstęp: bilet normalny wszystkie wystawy 10 zł, bilet ulgowy
wszystkie wystawy 6 zł. Wstęp na Bukową 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,
e- mail: informacja@roztoczanski.pl, www.roztoczanski.pl
Tel. 84 867 22 86 wew. 365,
Czynne: sob. – nd. 9.00 – 17.00 (V – VI, X - IX), wt. – nd. 9.00 – 17.00
(VII – VIII) 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.
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Szczebrzeszyn, ul. Słodka 1
tel. 515 167 912, 515 292 268
www.restauracjaklemens.pl

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

Restauracja Muzealna
,

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

www.muzealna.com.pl

Zamość, ul. Ormiańska 30
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