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„Tu z wyjątkową mocą zdaje się przemawiać błękit nieba, zieleń lasów i pól,
srebro jezior i rzek. Tu śpiew ptaków brzmi szczególnie znajomo, po polsku..."
Jan Paweł II – Zamość, 12 czerwca 1999 r.

Bukowa Góra

Roztocze

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

RO
ZTO

CZE

promieniowanie całkowite słońca w KWh/m2

Rez. Czartowe Pole
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wypożyczalnia rowerów zabytkowych
ZAPEWNIAMY:

GNIOTSA NIE ŁAMIOTSA
MADE IN USSR

• Niezwykłą przejażdżkę na starych rowerach (UKRAINA, URAL,
składaki MMB3, KAMA) połączoną ze zwiedzaniem Doliny Górnej
Łabuńki, Zamościa i Roztocza.
• Unikalne artystyczne mapki z trasą i atrakcjami do zwiedzania
i miejscem na pamiątkowe stemple.
Zapraszamy indywidualnie, rodzinnie, grupowo!

Ruszów k. Zamościa
Olejarnia Świąteczna

www.olechata.info
olejarnia
504 979 855, 604 292 275
UWAGA!
sprawdź godziny pracy i rezerwuj pobyt przed przyjazdem:

Imprezy rowerowe
07.04
28.04
28-29.04
maj
01.05
03.05
05.05
11.05
18.05
czerwiec
01.06
08.06
08.06
16.06
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Rajd Szlakiem Leśniczówek Nadleśnictwa Biłgoraj
Mazovia MTB Maraton - Janów Lubelski
ULTRAMARATON „Piękny Wschód” - Hrubieszów
Rajd Rowerowy „Od Zalewu do Zalewu” - Biłgoraj
Józefowska Majówka Rowerowa
Rajd Rowerowy „Rajd rodzinny” - Hrubieszów
Rajd Rowerowy pamięci Stanisława Łuczkiewicza - Hrubieszów
XI Krajoznawczy Rajd Rowerowy „Szlakami Leśnego Skarbca”
- Janów Lubelski
Brevet Roztocze 200 km - Szczebrzeszyn
Rajd na Porytowe Wzgórze
XI Rajd Rowerowy „Szlakiem Zaborszczyzny”
V Roztoczański Rajd Rowerowy Green Velo - Lubaczów
Rajd Rowerowy „Kraina rowerowa” - Hrubieszów
Grand Prix Amatorów na szosie „Rowerem przez Polskę” - Zwierzyniec
IV Rajd Honorowych Dawców Krwi - Hrubieszów

18.06
20.06
22.06
23.06
28-30.06

Międzynarodowy Rajd Przyjaźni - Hrubieszów - Sokal (UA)
Rajd Rowerowy „Piękny Wschód” - Hrubieszów
Rajd Rowerowy - Józefów
Rajd Osuchy 2019
VIII Międzynarodowy Rajd Rowerowy Pograniczni i Przyjaciele
„Bruśnieńskie Inspiracje”
14.07
Rajd Rowerowy „Śladami Gotów” - Hrubieszów
21.07
„Z rodziną na rower” - integracyjny rajd po Lasach Janowskich
- Janów Lubelski
27.07- 03.08 Rajd Rowerowy „Smak prawdziwej wyprawy”
- Hrubieszów - Jez. Łukcze - 600 km
28.07
XII Rajd Rowerowy Żurawinowym Szlakiem
17.08
EKORajd rowerowy Józefów
01.09
XIV Rajd Gwiaździsty na Wzgórze Polak
08.09
„Jastrzębia Zderz” - rajd rowerowy
08.09
Integracyjny Rajd Rowerowy - Hrubieszów
30.09
Rajd Rowerowy „Szlak historyczny” - Hrubieszów
12-13.10
„Złota jesień na Roztoczu z Radiem Lublin” - Józefów
27.10
Rajd 101 km na 101 Rocznicę Odzyskania Niepodległości - Biłgoraj
11.11
Rajd Niepodległości - Józefów

Aktywnie...

Pieszo...
Roztocze to kraina przede wszystkim dla aktywnych turystów, zarówno dla tych, którzy chcą przeżyć trochę adrenaliny, ale również i tych,
którzy chcieliby się wcielić w rolę odkrywcy. Każdy znajdzie dla siebie
coś ciekawego.
Region obfituje w wiele miejsc szczególnych, do których prowadzi
gęsta sieć szlaków turystycznych wytyczonych by ułatwić spędzanie
czasu na łonie przyrody. Najgęstsza sieć szlaków pieszych i spacerowych
liczy ponad 1000 km. Urozmaicone trasy doskonale nadają się również do
wędrówek z kijami nordic walking, a zimą do biegania na nartach. Szlaki turystyczne i ścieżki spacerowe biegną przez Roztoczański Park Narodowy oraz przez 4 parki krajobrazowe: Krasnobrodzki, Szczebrzeszyński,
Puszczy Solskiej i Południoworoztoczański. Wędrując nimi możemy poznać także ponad 30 rezerwatów przyrody, które zapewniają ochronę
nie tyko faunie i florze, ale również przyrodzie nieożywionej. Wędrówkę po szlakach można zaplanować korzystając z informacji na stronach
www.roztoczewita.pl oraz www.zamość.pttk.pl. Od kilku lat na Roztoczu organizowane są imprezy biegowe i wielodyscyplinowe na długich
dystansach – to dla tych bardziej zaprawionych i aktywnych osób, które
uprawiają turystykę w formie „zwiedzanie przez bieganie”…
Rowerem...
Podziwianie Roztocza z wysokości rowerowego siodełka jest niezwykle popularne. Sprzyja temu gęsta sieć oznakowanych i opisanych szlaków turystycznych do uprawiania tej formy turystyki. Na terenie regionu
działa też wiele wypożyczalni rowerów oraz punkty serwisowe. Dodatkową atrakcją przyciągającą rzesze miłośników jednośladów są cyklicznie
organizowane imprezy rowerowe, a z racji transgranicznego położenia
wiele z nich ma charakter międzynarodowy i prowadzi do atrakcyjnych
miejsc na terenie Ukrainy.
Główną osią podróżowania rowerem po Roztoczu jest Centralny Szlak
Rowerowy Roztocza oraz trasa rowerowa Polski Wschodniej – szlak Green
Velo, dzięki któremu na Roztocze można dotrzeć z Podlasia, Bieszczad czy
Gór Świętokrzyskich.

Wiele szlaków zostało również opisanych i udostępnionych w sieci internetowej. Godny polecenia jest serwis www.traseo.pl, w którym
opisano około 80 tras rowerowych o łącznej długości ponad 2,5 tys. km
– a opisów sukcesywnie przybywa, więc i Wy przybywajcie….
Dla spragnionych większej dawki adrenaliny na Roztoczu organizowane są kolarskie maratony w stylu randonneurs – to pokonywanie
ultra długich dystansów podczas zorganizowanych rajdów. Kolarze podejmują wyzwanie przejechania „brevetu” (BRM – Brevet Randoonneurs Mondiaux), czyli przejechania dystansów 200 km i więcej, zaliczając
zaplanowane co kilkadziesiąt kilometrów punkty kontrolne. Brevety są
rajdami szosowymi. Trasy są prowadzone po drogach publicznych, a zawody są rozgrywane w normalnym ruchu ulicznym. W miarę możliwości
trasy planowane są w taki sposób, aby unikać dróg o dużym natężeniu
ruchu. Zaliczenie takiej imprezy daje uzyskanie certyfikatu uprawniającego do uczestnictwa w najstarszym ultra maratonie na świecie rozgrywanym we Francji na dystansie 1230 km w formule non stop. W tym roku
właśnie w Szczebrzeszynie można będzie zrobić kwalifikację do startu.
www.paris-brest-paris.org
Kajakiem...
Tanew. Wieprz, Łada, Por, Gorajec, Sołokija oraz Huczwa – to nazwy
rzek, na których organizowane są spływy kajakowe. W wielu miejscach
funkcjonują wypożyczalnie kajaków, skąd można wypożyczyć kajak i popłynąć z biegiem rzeki, a gdy nam się znudzi lub będziemy mieć dość
wrażeń akurat na ten dzień wtedy dzwonimy do właściciela kajaków, który po nas przyjedzie, zabierze kajak i załogę do punktu startu. Ostatnio to
bardzo popularna forma wypoczynku i podglądania przyrody. Nie trzeba
martwić się o sprzęt – na Roztoczu funkcjonuje bowiem kilkanaście wypożyczalni kajaków oraz niezbędnego sprzętu do uprawiania tej formy
aktywności, a przedsiębiorcy prześcigają się w pomysłach coraz bardziej
dostosowując ofertę do oczekiwań gości.

Pomocą cyklistom służy również wydany w 2018 roku przewodnik
„Rowerem po Roztoczu”, w którym opisano 74 trasy rowerowe. W opisach
tych tras znajdziemy podstawowe informacje o długości trasy, stopniu
trudności, oraz o głównych atrakcjach do zobaczenia po drodze. Pomocą
służą też profile wysokościowe, schematy wraz z podaniem kilometrażu
i rodzaju nawierzchni. Wydawnictwu towarzyszy 11 map w skali 1:50000.
Wydawnictwa te są dostępne w punktach informacji turystycznej, w niektórych urzędach gmin na Roztoczu, można też kupić w sklepie internetowym www.sklep.roztocze.com
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Urozmaicona rzeźba terenu i gęsta sieć ścieżek leśnych sprawiają, że
Roztocze i sąsiednie Działy Grabowieckie są popularne wśród amatorów
turystyki konnej. Nowoczesne i gościnne stadniny oraz niektóre gospodarstwa agroturystyczne są znakomitym miejscami dla wszystkich, którzy
chcą rozpocząć swoją przygodę z hippiką. W większości stadnin można
skorzystać z przejażdżki bryczką, a dzieci mogą pojeździć na kucach. Wytrawni jeźdźcy odnajdą wiele radości przemierzając aktualne Kresy na koniach czystej krwi arabskiej.

Konno

po Kresach
L

egendarnych Kresów Rzeczypospolitej już dzisiaj nie ma. Pozostała magia, nostalgia i jakaś niewypowiedziana tęsknota. A zaczynały się kawałek za Zamościem. To właśnie tutaj trzysta lat temu mawiano, że Lach bez
konia jest jak ciało bez duszy. Łagodne pagóry Działów Grabowieckich,
dzikość krainy, mnogość polnych duktów, którymi można galopować do
utraty tchu i te przestrzenie po horyzont, sprawiają, że są to idealne tereny
do konnych wypraw. W dodatku cicho tu i pusto, bo jak pisał klasyk. „Ziemia tu jeszcze tak głucha, że czasem tylko pod koniem zagada”. I jeszcze
ta historia! Tuż obok Chmielnicki stał z wojskami idąc na Zamość, opodal
swoją siedzibę rodową miał znany malarz Władysław Czachórski, parę kilometrów dalej, na Wałach obok wsi Gliniska, Sienkiewicz rozpoczynał pisanie Trylogii. W jarach „Głębokiej Doliny” msze dla partyzantów odprawiał
późniejszy kardynał tysiąclecia, ksiądz Wyszyński. W widłach rzeki Huczwy
odkryto Czerwień – legendarną stolicę Grodów Czerwieńskich. Tędy Sobieski w 1672 roku wiódł swą słynną wyprawę na czambuły, a na polach
Komarowa polscy ułani rozbili Konną Armię Budionnego. I w zasadzie
można by tak bez końca. Ale najciekawsze, że do wszystkich tych miejsc
można dojechać koniem, popasając po drodze przy starych kurhanach
i ruinach dworów. W trakcie realizacji jest projekt Roztoczańskich Szlaków

Kawaleryjskich związanych ze słynną bitwą pod Komarowem. W Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym powstała pętla szlaku konnego.
Od tego sezonu pisarz i koniarz Krzysztof Czarnota realizuje projekt rajdów
konnych Arabami po Kresach – „Konne Wyprawy z Historią w Tle”. Koniecznie też trzeba zajrzeć do Horyszowa, gdzie w Gospodzie Artystycznej
Kresowy Zaścianek funkcjonuje stała wystawa pod nazwą: „Muzeum
Kuhailana Ludzie i Konie na Kresach”, a gospodarz z pasją opowiada o trzystu latach hodowli koni arabskich na ziemiach wschodnich. Najwyższa bowiem pora, aby wskrzesić nasze wielowiekowe tradycje, pokazać piękno
przyrody i odkryć kresową historię. Koniecznie z grzbietu wierzchowca, bo
tak jak nie ma Kresów bez koni, tak i koni bez Kresów.

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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Biegowa Majówka na Roztoczu
czyli trzecia edycja Ultra Roztocza

J

uż po raz trzeci biegacze z całej Polski będą mogli podziwiać uroki malowniczego Roztocza, krainy konika polskiego, który widnieje w logo
imprezy. Trzecia edycja Ultra Roztocza w tym roku odbędzie się w dniach
17-19 maja, a biegaczy ugości Susiec, urokliwa i spokojna roztoczańska
wieś, wokół której znajdują się bardzo atrakcyjne szlaki turystyczne, prowadzące przez piękne lasy poprzecinane rzekami, na których organizowane są spływy kajakowe. To także doskonałe miejsce do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i konnej. W pobliżu Suśca znajdują się niezwykłe
Szumy nad Tanwią, które podziwiać będą startujący w tegorocznej edycji
zawodnicy. Dlatego też warto odwiedzić Roztocze z rodzinami i przyjaciółmi, poczuć jego niezwykły klimat, odpocząć z dala od zgiełku wielkiego miasta i odetchnąć czystym powietrzem.
W ramach tegorocznej edycji zawodów zostaną rozegrane biegi na
czterech dystansach. Najkrótszy o długości trzydziestu kilometrów poprowadzi z Józefowa przez Czartowe Pole i kamieniołomy w Nowinach
oraz wspomniane już Szumy nad Tanwią. Drugi z dystansów, „magiczna
sześćdziesiątka” wystartuje ze zwierzynieckiego Zwierzyńczyka, gdzie
znajduje się wybieg dla konika polskiego, przez szlaki wyznaczone w Roztoczańskim Parku Narodowym. Na dziewięćdziesięciokilometrową trasę
zawodnicy wyruszą z Krasnobrodu znad miejscowego zalewu. Trasa tego
dystansu przebiegać będzie między innymi przez krainę źródeł roztoczańskich w pobliżu rzeki Wieprz, przez zagrodę w Guciowie, górę Dach,
Zwierzyniec i dalej przez Bukową Górę, kamieniołomy w Józefowie, Szumy
nad Tanwią do mety w Suśćcu. Najdłuższy bieg domyka roztoczańską pętlę, a najwytrwalsi biegacze będą mogli podziwiać wszystkie atrakcje tegorocznej edycji. Wystartują z Suśćca, by po stu dwudziestu kilometrach
dotrzeć do mety zlokalizowanej w bazie zawodów, w Gminnym Ośrodku
Kultury w Suścu. Nowością trzeciej edycji będzie bieg sztafetowy rozgrywany na dystansie sześćdziesięciu kilometrów. Wezmą w nim udział czteroosobowe drużyny mieszane.
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O komfort biegaczy zadba armia wolontariuszy, którzy będą pracować
zarówno w bazie zawodów, jak i na punktach odżywczych w Zwierzyńcu, Józefowie, Krasnobrodzie, Górecku Starym, Ciotuszy Nowej, Guciowie.
Jadła i napoju na pewno nie zabraknie. Zawodnicy będą mogli też liczyć
na ich wsparcie moralne. Dobre słowo podczas chwil zwątpienia potrafi
czynić cuda. Nad bezpieczeństwem biegaczy będą czuwać ratownicy
medyczni i strażacy.
Organizatorem Ultra Roztocza jest Fundacja „Na Ratunek”, a majowa
impreza wchodzi w skład cyklu „Tour de Zbój”, obejmującego zawody rozgrywane w miejscach o szczególnym charakterze i niezwykłym klimacie.
Biegający „zbóje” zawojowali już słowackie Tatry, polski Spisz, ukraińskie
Bieszczady, a jesienią dotrą nad Bałtyk do Łeby, gdzie odbędzie się pierwsza edycja Ultra Wydmy. Na Roztoczu biegacze za każdym razem pojawiają się w innym miejscu. Baza pierwszej edycji znajdowała się w Zwierzyńcu,
drugą gościł Józefów, a w przyszłym roku zawody dotrą do Krasnobrodu.
Cykl „Tour de Zbój” to nie tylko zawody, ale też obozy biegowe i skiturowe organizowane w różnych porach roku, najczęściej zlokalizowane
w pobliżu tras, na których rozgrywane są zawody. W dniach od czwartego
do siódmego kwietnia w ośrodku wypoczynkowym „Anna” w Zwierzyńcu biegacze będą mogli szlifować swoje umiejętności pod fachowym
okiem profesjonalnych trenerów.
Zbóje nie tylko biegają, ale też pomagają. Fundacja „Na Ratunek” spieszy zawsze z pomocą ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. W tym roku hojność „zbójeckich” serc dotrze do osoby, bądź rodziny
mieszkającej na terenie gminy Susiec.
Warto więc zaplanować majowy biegowy weekend i wziąć udział
w największej imprezie biegowej Roztocza, pięknego, malowniczego, dla
wielu jeszcze nieodkrytego zakątka Polski.
www.ultraroztocze.pl

GrasuJemy na Roztoczu

O

d lat pisuję do „Magicznego Roztocza” o potrawach naszego regionu, o produktach i miejscach, w których można się w nie zaopatrzyć,
by zabrać choć taki kawałek Roztocza ze sobą. I tym razem będzie o perełkach kulinarnych, o miejscach i smacznych, godnych polecenia potrawach oraz miejscach, do których pójdziemy nie tylko po to, żeby zaspokoić apetyt, ale też poczuć, że jesteśmy na wakacjach.
Proponuję zwariowaną przygodę kulinarną na Zamojszczyźnie i Roztoczu w układzie zupełnie niechronologicznym. Czas smakowania dowolny i powolny, wybór miejsc wedle uznania. Startujemy...

smak i znalazłam się wśród złotych snopów zboża. Usiadłam pod dającą
żniwiarzom cień gruszą na miedzy, ubrana w lnianą, długą koszulę i odetchnęłam z ulgą. Łyżka po łyżce i chciałam tam zostać na zawsze z tym
żurem. Skład zwyczajowy: mąka żytnia zakiszona na żur, biała kiełbasa,
jajka, śmietana, warzywa, przyprawy, ale składniki i proporcje dobrane
starannie. Jakość składników jest maksymalnie zbliżona do tej sprzed lat.
Dlatego żur ma taką magiczną moc przywoływania z przeszłości wspomnień, które znamy tylko z opowieści naszych dziadków i pradziadków.
Czy jest smaczny? Jest! Warto sprawdzić samemu.
Dzień drugi

Dzień pierwszy
Mała restauracyjka przy krajowej 17 stylizowana na starą podzamojską
chatę serwuje dania wpisane na listę potraw regionalnych Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Wszystko przemyślane, ambitne i jednocześnie
smaczne. Tu powiedzenie ,,Małe jest piękne” jest jak najbardziej na miejscu.
Żur, nie żurek, nie barszcz biały, tylko właśnie żur w Krasnej Chacie
smakuje jak za dawnych lat. Zamknęłam oczy, choć w Krasnej Chacie jest
tak pięknie, że aż mrugać żal, ale…zamknęłam oczy, żeby poczuć tylko

Latem na uliczkach zamojskiego Starego Miasta ustawiają się długie
kolejki po lody. Samymi lodami ciężko żyć, a jeść się niekoniecznie chce.
Może by coś bez mięsa? Całkiem spory wybór dań bezmięsnych, wręcz
wegańskich znajdziemy w Menu restauracji Hotelu Arte. Szacunek! To
trudna kuchnia. Szacunek numer dwa za troskę o gościa o specjalnych
preferencjach. Jak ktoś jest weganinem i szuka czegoś więcej niż ziemniaków, to wybór w Arte jest godny polecenia. Na wakacjach powinniśmy
robić rzeczy, których zwykle nie robimy na co dzień. Jak się bawić, to się
bawić... zostając na przykład weekendowym weganinem, a dla pierogów
ze szpinakiem i orzechami włoskimi w Arte warto, zwłaszcza że steki też
są doskonałe i można użyć ich jako przynęty na ewentualnie towarzyszących nam zatwardziałych mięsożerców ( hi hi).
Dzień trzeci
Jedziemy w plener, czyli kierunek Zwierzyniec – najlepiej przez Sąsiadkę, Mokrelipie, Gorajec i Lipowiec... (Po co tam? Informacji szukamy
w tym i poprzednich numerach „Magicznego Roztocza”, a także w wydaniach elektronicznych - przygodo trwaj!)

Sklep Olejarni Świątecznej
• oleje „Bite Tradycyjne” i „Na Zdrowie!”
• markowe miody roztoczańskie i produkty pszczele
• krówki z Zamościa
• pamiątki i upominki
UWAGA: sprawdź godziny pracy przed przyjazdem:

Ruszów k/Zamościa
www.olechata.info
e-sklep: olechata.pl
olejarnia
504 979 855, 604 292 275
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Jeśli już pochodziliśmy, pozwiedzaliśmy i zaopatrzyliśmy się w miody w Pszczelim Dworku w Gorajcu, to pora na wojskową grochówkę w Zwierzyńcu. Gdzie dokładnie? Znajdziecie z pewnością. Bardzo łatwo trafić – parking przy ul. Biłgorajskiej, poza
tym - zapach czuć z daleka i każdy z miejscowych
Wam powie. Bawmy się w poszukiwania. Zdobądźmy bazę! A tam szereg innych dań serwowanych
z prawdziwej wojskowej kuchni polowej do konsumpcji pod namiotem; smacznie, sprawnie i niedrogo... a po drugiej stronie najlepsze Ordynackie...
i wszystko Jasne!
Dzień trzeci... druga połowa
Kiedy zawitać do Karpiówki w Bełżcu? Każda
pora dnia jest właściwa. Jeśli jedziemy od Zamościa na Horyniec to zdecydowanie po drodze, ale
w drodze powrotnej też warto wstąpić do Karczmy
Rybackiej „Karpiówka” na lekki, bo rybny obiad. Pie-
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rogi z karpiem, zupa rybaka i inne rybne smakowitości z towarzyszeniem płynącej przez lokal rzeczki.
Chwila relaksu po trudach dnia lub przed eksploracją
roztoczańskich ścieżek.
Dzień czwarty
Czwartego dnia również ryba. Kto by pomyślał,
że będziemy mieli zagłębie rybne - wszak jezior brak!
Mamy małe, urokliwe i czyste rzeczki, piękne stawy
i przedsiębiorczych ludzi, którzy z ryb przygotowują
smakowite przetwory. Zajrzyjcie do Rudy Różanieckiej do Smolin Fish nad Cztery Stawy - po smakołyki, które można wziąć do domu albo zrobić sobie
piknik na leśnej polanie. Asortyment mają ogromny,
a ilość miejsca „tutaj” jednak ograniczona... Sprawdźcie sami. Jeśli ryb byłoby mało, a tych dobrych mało
zawsze, warto wstąpić do Chaty Rybaka w Bondyrzu na pieczone pstrągi i nie tylko...

Dzień piąty
,,Carramba’’. Pada deszcz... na Malinowy Chruśniak za mokro, ale odwiedzić Leśmiana wypada. Ach, nie ma go w domu, poszedł na łąkę. Poczekam na poetę pod jego mieszkaniem. Uwielbiam nazwę ulicy Bazyliańska. Choć pochodzi od klasztoru Bazylego, to wolę myśleć, że od bazylii. Poniekąd tak jest. Ilekroć wkraczam na Bazyliańską mój mózg odtwarza
zapach tego świętego zioła. Teraz na Bazyliańskiej czuć też inne zapachy...
na przykład żeberka w sosie barbecue. (Kiedyś w dawnej Centralce po
drugiej stronie budynku, też unosił się zapach pieczonych żeberek). Zapachy Meksyku. Kuchnia pikantna, jak wiersze Leśmiana. W obszernym barze
nie pogadamy już z poetą, ale jak posiedzimy troszkę, to da się słyszeć, jak
tupie w podłogę, żebyśmy już szli spać, bo późno. Na wszelkie chandry
i spleeny podczas kanikuły i na co dzień polecam ostrą paprykę i/lub dużo
bazylii. Zatem meksykańska Centralka na Bazyliańskiej 19 służy mi, niech
posłuży i Państwu. Ja też lubię czasem kaszę gryczaną zamienić na ryż
i fasolę, nawet jeśli kocham szczerze nasze regionalne dania.

Dzień siódmy
Dzień siódmy święćmy w Obszy w Pensjonacie Roztocze, który zgrabnie łączy dzikość naszego roztoczańskiego kraju ze wszelkimi wygodami
wielkiego świata zarówno w obejściu, jak i w kulinariach. O jednej specjalności Pensjonatu pisałam w poprzednim numerze „MR” (obecnie dostępny online). Pensjonat Roztocze ma wiele specjalności, ale trzeba je,
jak wszystko co przyjemne, odpowiednio dozować. Tym razem polecam
typowy dla naszego regionu deser. ,,Sernik-jagielnik”. Nie ma on ani grama
sera, a smakuje… no właśnie, spróbujcie koniecznie! „Ostrzegam” przed
stołowaniem się w Pensjonacie Roztocze. Ciężko jest opuścić to miejsce
bez spróbowania „wszystkiego”. Gospodarz Henio, chętnie poczęstuje
Was wyśmienitymi nalewkami i destylatami... one pomagają w trawieniu...
Pobyt na Roztoczu jest zawsze intensywny, bo to kraina aktywnego
wypoczynku. Nie sposób usiedzieć w jednym miejscu ze świadomością,
że wokoło tyle piękna. Można jednak wybrać sobie własne tempo aktywności. Ja na przykład preferuję spacery, a tras mam pod dostatkiem.
Ważne jest też, że nie mamy oznaczonych tras do jazdy konnej, co każdy
jeździec uzna za plus: Jeździmy tam, gdzie chcemy, jak dawniej.
Zmęczeni wieczorem, czy rano odpocznijmy sobie w Sosnowym Zaciszu w Suścu. Restauracja z widokiem na sosnowy las ukoi każdą komórkę
naszego ciała. Uwielbiam!
Sami widzicie, że tydzień na Roztoczu to mało... może wystarczy, żeby
się rozkręcić i pojeść, ale... Kiedy odpocząć? Zwłaszcza, że jeszcze do Lwowa... trzeba koniecznie, bo już tak blisko...
Edyta Szast
tygodniowa wiedźmina roztoczańskich smaków :)

Dzień szósty
Nieważne czy mieszkasz w Zamościu na stałe, czy jesteś tu gościem
jedynie... warto zajrzeć na zamojskie podcienia do sklepu Apiko. Miodów
tam w różnej postaci i wosków i pyłków mnóstwo. Proponuję urządzić
sobie „dzień miodny”. Żeby to zrobić, trzeba kupić... najlepiej wafle i smarować je miodem. Można dla zabawy urządzić sobie konkurs pod tytułem: ,,Kto zgadnie, jaki to miód?” i bawić się jeszcze po powrocie z rodziną
i przyjaciółmi. Nagrodą niech będzie słoik miodu z czyściutkiego Roztocza, gdzie każdy powiew wiatru niesie ze sobą zapach kwiatów i miodu.
PS. Bywam tam częstym gościem, bo w jednym miejscu mam całe
słodkie Roztocze i doskonałą jakość... właściciel, który pilnuje jakości
i uczciwości całym swoim sercem i duszą jest dzisiaj na wagę złota. Mówią,
że z pszczołami w zgodzie mogą żyć tylko dobrzy i uczciwi ludzie...
Niedziela, ale jaka!

www.zagrodaroztocze.pl
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Zamość

Z

amość, położony w południowej części
województwa lubelskiego, to świetnie zachowany przykład XVI-wiecznego, renesansowego „miasta idealnego” z silnym rysem włoskim. Miasto
zaprojektował i zbudował pochodzący z Italii architekt Bernardo Morando, zatrudniony do tego zadania przez hetmana wielkiego koronnego
Jana Zamoyskiego.
Założyciel Zamościa chciał, by był on nie tylko piękny, ale także trudny
do zdobycia. Pomysł udało się zrealizować i miasto stało się jedną z najpotężniejszych twierdz Rzeczypospolitej, z powodzeniem odpierając ataki
m.in. Kozaków Bohdana Chmielnickiego i Szwedów pod dowództwem
Karola X Gustawa.

Fot. Arkadiusz Kuźmiński
W ostatnich latach, dzięki pracom konserwatorskim i rekonstrukcji
części murów miejskich, w znacznym stopniu odtworzono pierwotny
charakter miasta-twierdzy. Stało się ono scenografią dla różnego rodzaju
widowisk historycznych, w tym największego, organizowanego na przełomie maja i czerwca „Szturmu Twierdzy Zamość”.

Fot. Wojciech Suchowierz
Jego charakterystyczną cechą jest to, że ratusz nie jest usytuowany na
środku, tylko stoi w jednej linii z kamienicami, które niegdyś należały do
mieszkających tu ormiańskich kupców.
Rynek Wielki jest jedyną w swoim rodzaju salą koncertową i teatralną
pod gołym niebem. Od początku maja do końca września jest on miejscem
licznych koncertów i przedstawień, a także areną wydarzeń sportowych. Ze

Fot. Adrian Gil
względu na niepowtarzalny charakter, Zamość każdego roku odwiedzają
tysiące turystów z całego świata, a mimo to wciąż udaje mu się zachować kameralny, „włoski” charakter. Na przyjezdnych czekają wyśmienite
restauracje i znakomite hotele. A poza samymi zabytkami, miasto oferuje
dziesiątki rozmaitych atrakcji.

Unikatowe są nie tylko zabytki w obrębie Starego Miasta, ale również
układ urbanistyczny Zamościa, wpisanego w 1992 r. na Listę Światowego
Dziedzictwa Kultury UNESCO.
Prawdziwą perłą jest Rynek Wielki o wymiarach 100 na 100 metrów,
uznawany za jednej z najpiękniejszych staromiejskich placów w Europie.

Fot. Kazimierz Chmiel

Fot. J&R Kraczek
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Krasnobród, ul. Wczasowa 38
tel. 509 703 843
email: barwyroztocza@gmail.com
www.barwyroztocza.pl
Ośrodek Barwy Roztocza zaprasza na wypoczynek w uzdowisku Krasnobród.
Zapewniamy wysoką jakośc usług, komfortowe wnętrza i smaczną kuchnię
domową. Organizujemy : obozy, kolonie, wypoczynek indywidualny i grupowy,
warsztaty kulinarne, przyrodnicze i historyczne, zielone szkoły i turnusy rehabilitacyjne oraz imprezy okolicznościowe. Oferujemy wygodne pokoje hotelowe 2-4
osobowe oraz rodzinne domki całoroczne 4-8 osobowe.

ZAPRASZAMY!
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Krasnobród
serce Roztocza

Aby zagwarantować odpowiedniej jakości standard świadczonych usług przez
kwaterodawców, gmina Krasnobrod
wprowadziła system rekomendacji.
Poniżej lista obiektów noclegowych,
które otrzymały rekomendacje:
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

4.

„Willa na Roztoczu” Jarosław Cios
ul. Widokowa 2, 22-440 Krasnobród
tel. 534 211 110
e-mail: biuro@willanaroztoczu.pl

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

18

K

rasnobród to niezwykłe nadwieprzańskie miasteczko leżące w sercu Roztocza. Miejsce, które
przyciąga swym niepodważalnym urokiem, oczarowuje okazałością i dostojeństwem przyrody
oraz zachwyca nieskazitelną przejrzystością powietrza.
Krasnobród to niewątpliwie miejsce, w którym można odczuć dobroczynną moc natury,
z której czerpią krasnobrodzkie tradycje uzdrowiskowe. Bo jak mawiał Hipokrates – lekarz leczy, a natura uzdrawia. Krasnobrodzka przyroda
oferuje wszystko, co dla zdrowia najlepsze. To
właśnie tu, w dawnym Pałacu Leszczyńskich
znajduje się Sanatorium Rehabilitacyjne im.
Okłady borowinowe Janusza Korczaka, gdzie za sprawą skutecznych
zabiegów i profesjonalnych praktyk kuracjusze
i mieszkańcy odzyskują utracone zdrowie. Strefa SPA krasnobrodzkiego sanatorium to prawdziwy
skarb ukryty w pałacowych wnętrzach.
Letnie Międzynarodowe Koncerty Organowe oraz Ogólnopolski
Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Artem ad Astra” działają jak
magnes dla spragnionych wrażeń znawców muzyki z kraju i z zagranicy.
Organizowane w Krasnobrodzie Przeglądy Orkiestr Dętych, z całą pewnością
przekonają wątpiących, jak bardzo aktualne mogą być słowa piosenki, iż jest
w orkiestrach dętych jakaś siła. Znawców i miłośników sztuki oraz rękodzieła
ludowego przyciągnie „Galeria Szur” oraz Galeria Sztuki Ludowej w Majdanie Wielkim.
Swoistą podróż w czasie można przeżyć w krasnobrodzkim Parku Jurajskim, gdzie na spragnionych wrażeń turystów czekają naturalnej wielkości
prehistoryczne gady. Równie niezapomniane doznania, adrenalinę i wysiłek
na świeżym powietrzu oferuje przyszłym alpinistom miejscowy park linowy.
Tym, dla których sporty ekstremalne są zupełnie obce, Krasnobród proponuje
poznanie uroczyska Belfont, miejsce tajemnych spotkań Jana III Sobieskiego

Jaś wędrowniczek
wyróżnienie dla Krasnobrodu

1. Urząd Miejski w Krasnobrodzie

Rodzinny Rajd Rowerowy
z Marysieńką. Nieczynny kamieniołom z widokową basztą jest gratką nie tylko dla miłośników geologii
i zbieraczy skamieniałości, ale miejscem, z którego rozciąga się niepowtarzalny widok na miejscowy zalew.
Malowniczo położone kąpielisko zachęca do wypoczynku. Krasnobrodzki zalew jest największą
atrakcją turystyczną tego miejsca. Imponuje swoją wielkością, urodą, bogatą bazą gastronomiczną czy
wypożyczalnią sprzętu wodnego. Malownicza promenada przyciąga tłumy turystów, wczasowiczów
czy kuracjuszy. Zalew wabi również wędkarzy, którzy na brak ryb nie narzekają.
Krasnobród to miejsce stworzone do aktywnego wypoczynku. Każdy znajdzie tu coś dla siebie ścieżki poznawcze, piesze szlaki turystyczne, malownicze trasy dla miłośników dwóch kółek, czy wreszcie spływy kajakowe po Wieprzu są wspaniałą okazją do podglądania roztoczańskiej przyrody.
Krasnobród dysponuje dobrze rozwiniętą bazą noclegową i gastronomiczną, które są gwarancją dobrego wypoczynku. Turyści mogą wybierać spośród ośrodków wypoczynkowych, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych czy licznych pokojów gościnnych.
Do Krasnobrodu od setek lat zmierzają pielgrzymi, by pokłonić się Pani Roztocza. Barokowy kościół podominikański,
zachwyca nie tylko znawców sztuki architektonicznej, ale jest
miejscem, gdzie, jak mawiali nasi przodkowie, „rzeka łask płynie”.
Kaplica na Wodzie zadziwia nie tylko miejscową ludność. Rzesze pielgrzymów z najdalszych zakątków kraju przybywają tu,
by zaczerpnąć wody z cudownego źródła. Przemożnej protekcji
Świętego Rocha doświadczają za to ci, którzy zawitają do jego
zakopiańskiej, gontem krytej, kaplicy w dolinie pachnącej żywicą.
Odkrywając różne oblicza sielskiego Roztocza, warto dotrzeć do jego serca, do Krasnobrodu. Niewątpliwie warto zajrzeć do miejsc specjalnie ukrytych przed wzrokiem ciekawskich
lub po prostu niewidocznych i zachwycić się wyjątkowym urokiem tego nadwieprzańskiego miasteczka.

tel. 84 660 76 91
e-mail: um@krasnobrod.pl
www.krasnobrod.pl

2. Punkt Informacji Turystycznej
w Krasnobrodzie
tel. 84 534 28 42
e-mail: it@krasnobrod.pl
www.it.krasnobrod.pl

3. Krasnobrodzki Dom Kultury
tel. 84 660 71 17
e-mail: kradomkul@o2.pl
www.kultura.krasnobrod.pl

Sanktuarium Maryjne

4. Krasnobrodzkie
Stowarzyszenie Turystyczne
tel. 604 527 661
e-mail: turystykakrasnobrod@gmail.com
www.krasnobrod-roztocze.pl

5. Samodzielne Publiczne Sanatorium
Rehabilitacyjne w Krasnobrodzie
tel. 84 660 71 02
e-mail: rehabilitacjakrasnobrod@gmail.com
www.sanatorium-krasnobrod.pl
6. Sanktuarium Maryjne
w Krasnobrodzie
tel. 84 660 71 43
e-mail: nmp3@wp.pl
www.krasnobrod-sanktuarium.pl

www.krasnobrod.pl
www.it.krasnobrod.pl
www.malowniczeuzdrowiska.pl

Uroczysko Belfont
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Zwierzyniec
Perła Roztocza
URZĄD MIEJSKI W ZWIERZYŃCU
ul. Rynek 1
22-470 Zwierzyniec
Tel.: 84 687 20 11, 84 687 20 37
Fax: 84 687 20 11
www.zwierzyniec.info.pl
E-mail: um@zwierzyniec.info.pl

N

iewielkie, spokojne miasteczko ukryte wśród lasów Roztoczańskiego Parku Narodowego jest
idealnym miejscem do wypoczynku i świetną bazą wypadową na Roztocze. Zwierzyniec powstał w 1593 r., kiedy to właściciel-założyciel kanclerz Jan Zamoyski utworzył tu, wówczas drugi
w Polsce, zwierzyniec myśliwski, ogrodzony 30 kilometrowym parkanem oraz wybudował okazały
dwór modrzewiowy, w którym gościł królów Polski m.in. z dynastii Wazów. Impulsem do rozwoju miasteczka stało się przeniesienie w XIX w. Zarządu Ordynacji Zamojskiej i powstanie pierwszej
w Polsce fabryki maszyn rolniczych (1804 r.) i funkcjonującego do dziś browaru (1806 r.). Na przełomie XIX i XX w. Zwierzyniec stał się modną miejscowością letniskową, w której urządzono park zwany ogrodem skarbowym, a w 1905 r. definitywnie rozebrano ogrodzenie zwierzyńca myśliwskiego.
Współcześnie polecamy...

Informacja Turystyczna
przy Zwierzynieckim
Ośrodku Kultury i Rekreacji
ul. Słowackiego 2
tel. 84 687 26 60
e-mail: zokir@poczta.o2.pl

Informacja Turystyczna
Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN
ul. Plażowa 3, Zwierzyniec
tel. 84 687 20 66
tel./fax 84 687 22 86
e-mail: rpmuzeum@pro.onet.pl

Odpustowa procesja 21 maja
Pojedyncze skarby...
Nigdzie indziej na Roztoczu nie ma tak urokliwego miejsca, jakim jest kościółek „na wodzie”.
O każdej porze roku barokowy kościół filialny pw. św. Jana Nepomucena jest najczęstszym i najwdzięczniejszym obiektem fotograficznym. Wnętrza kościoła zdobią XVIII-wieczne polichromie
Łukasza Smuglewicza. A jedyną drogą dojścia do kościoła jest drewniany most. Z okazji odpustu
ku czci patrona, 21 maja każdego roku, odbywa się widowiskowa procesja na łodziach wokół położonej na wyspie świątyni. Warto wtedy tu być!

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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Nigdzie w Polsce, a nawet nigdzie na świecie nie ma pomnika… szarańczy. Ten przeniesiony z Hamernii pomnik upamiętnia zwalczanie szarańczy z 1711 r. i można go podziwiać w zwierzynieckim parku. W liczącym
3,5 tys. mieszkańców Zwierzyńcu jest aż 65 różnych pomników, tablic oraz
figur religijnych i historycznych. Można je odszukać..., a już koniecznie należy podejść pod najbardziej zagadkowy pomnik w miasteczku. „Tajemnicze oko”. Do dziś nie wiadomo: Co? Kto? Jak? Choć, co do tego, kto go
postawił, są jakieś przypuszczenia... miejscowa loża masońska... wciąż nie
wiadomo jednak po co... Trwa wciąż przy stawie kościelnym od 1852 r.
Czy istnieje w Polsce, aż taka ulica Wąska? 1,2 m do 1,5 m szerokości?
Zapewne tak, ale w granicach zabudowy staromiejskiej... My zapraszamy
do obejrzenia najbardziej osobliwej ulicy w zwierzynieckim Borku, szlakiem architektury drewnianej.
Zachowane budynki Ordynacji Zamojskiej – gmach główny, oficyny, „prałatówka”, okazała rezydencja Plenipotenta ordynacji, a wreszcie budynki browaru są przykładem przemyślanego planowania przestrzennego
założeń pałacowo-parkowych z pocz. XIX w. W jednym z tych dawnych
budynków zachowała się 100-letnia mapa dóbr Ordynacji Zamojskiej,
która zajmuje całą ścianę (ok. 3,5mx5,5m). W latach 50. XX w. władze komunistyczne próbowały ją zamalować, ale sprzeciwili się temu nauczyciele
ówczesnej szkoły leśnej. Wobec tego zamalowano… legendę.
Wyjątkowa wycieczka...
Zwierzyniec wraz z Roztoczem ma najwięcej dni słonecznych w Polsce! I jedną z najpiękniejszych plaż na Roztoczu w malowniczo położonej
dolinie Świerszcza, wśród lasów przylegającej do Stawów Echo. Żeby „się
zapomnieć” wystarczy przejść tylko kilometr... ścieżką wzdłuż strumienia
i po podestach ochraniających wydmę. Po drodze zapraszamy do Ośrodka Edukacyjno–Muzealnego RPN, skąd wiodą szlaki turystyczne i ścieżki
poznawcze do najpiękniejszych rezerwatów Roztocza. Przez Rezerwat

Willa Plenipotenta
Bukowa Góra prowadzi „królewska droga”, którą chadzała ongiś Marysieńka Sobieska. Pomnikowe jodły i buki mogłyby wiele nam dzisiaj opowiedzieć... Z wierzchołka góry rozpościera się widok na Roztocze Środkowe.
Pasjonaci historii i literatury powinni zejść do miejscowości Sochy, gdzie
znajduje się cmentarz ofiar pacyfikacji. O wydarzeniach z 1 czerwca 1943 r.
opowiada w „Małej zagładzie” Anna Janko, córka ocalałej poetki Teresy Ferenc. Mimo trudnej rodzinnej historii warto ją poznać i zaopatrzyć swoją
biblioteczkę w tę pozycję. Wracając do centrum miasteczka możemy jeszcze przystanąć przy stawach Echo, a dokładniej wejść na punkt widokowy.
Stamtąd, gdy dopisze nam szczęście, można zobaczyć z daleka przepiękne
stada konika polskiego, którego hodowlę w pobliskiej Floriance – osadzie
śródleśnej, prowadzi RPN. W drodze powrotnej przejdźmy ścieżką prowadzącą do Zwierzyńczyka – zabytkowego układu wodno-pałacowego.
Najstarszy plan jego założenia pochodzi z 1829 roku. Widnieje na nim modrzewiowy pałac – zlikwidowany w latach 30. XIX wieku, stawy oraz Długi Kanał z kamiennym mostkiem na jego zamknięciu. Niepielęgnowane

Browar Zwierzyniec to jeden z najstarszych browarów w Polsce, funkcjonujący
z krótkimi przerwami od 1806 roku. Obecnie to nie tylko czynny zakład produkcyjny, ale także jedna z głównych atrakcji turystycznych miasta Zwierzyniec.
Jego zabytkową część można zwiedzać
od 2014 roku. Przygotowana trasa prezentuje nie tylko historię miejsca, ale także
technologię produkcji. Na turystów czeka
szereg atrakcji, m.in.: ekspozycja różnych
rodzajów słodu, instalacja z beczek, pozostałości kolejki, warzelnia i fermentownia.
Do dyspozycji zwiedzających jest także
interaktywny stół, który przybliża historię
browaru, ciekawe miejsca na Roztoczu
oraz pozwala poznać sekrety warzenia
piwa. Zwiedzanie odbywa się pod opieką
przewodnika od początku maja do końca
września. W maju, czerwcu oraz wrześniu
browar można odwiedzać od piątku do
niedzieli, natomiast w lipcu i sierpniu od
środy do niedzieli.
Po wycieczce zapraszamy do klimatycznej
Pijalni Piwa Zwierzyniec, w której serwo-

wane są piwa wytwarzane w zwierzynieckim browarze: Zwierzyniec Pils – flagowa
marka browaru oraz piwa warzone wyłącznie na potrzeby naszych firmowych
Pijalni, niedostępne w szerszej dystrybucji.
Browar w Zwierzyńcu to nie tylko piwo
i trasa zwiedzania, ale też wydarzenia kulturalne. Na dziedzińcu w sezonie letnim
odbywają się liczne imprezy miejskie. Co
roku gości też Letnia Akademia Filmowa.
Jest już tradycją, że przez dwa tygodnie

na terenie browaru odbywają się projekcje filmowe, które przyciągają na Roztocze rzesze fanów kina. Od czerwca do
końca sierpnia, od środy do niedzieli, tuż
po zachodzie słońca funkcjonuje tu także
plenerowe Kino Perła. Wstęp na wszystkie projekcje filmowe na terenie browaru
jest bezpłatny.
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przez dziesięciolecia założenie, w znacznym stopniu straciło czytelność
kompozycji. Degradacji uległy wspaniałe niegdyś elementy układu, w tym
Stawy i Długi Kanał oraz zespoły zieleni. Dziś odtworzony i oddany „na
nowo” do użytku w 2012 r. Zwierzyńczyk tworzą: Kanał Ogrodowy wraz
z budowlami powstały z połączenia Stawu Pałacowego i Długiego Kanału, staw wraz z budowlami powstały na terenie byłych Stawów I i II, Kanał
Ulgi i Ciek Świerszcz. Nad lustrem wody w Kanale Ogrodowym wykonane
zostały dwie kładki dla ruchu pieszego. Pierwsza kładka zlokalizowana tuż
za Stawem Pałacowym, druga w ciągu pieszym. Trzecia kładka wykonana
została na przyczółkach grobli lewej i grobli prawej na terenie odtworzonego Stawu. Spocznijmy na jednej z wielu ławeczek i poddajmy się pięknu
tego miejsca.
Raj dla ...
Bogata oferta turystyczna, w tym spływy kajakowe, piesze i rowerowe
szlaki turystyczne i ścieżki poznawcze, wypożyczalnie rowerów i sprzętu
wodnego (przy zalewie Rudka), przejażdżki bryczką, konne, kuligi, trasy
narciarskie i wycieczki do Lwowa, paintball, liczne kwatery agroturystyczne
i lokalne smaki kulinarne zachęcają do wakacyjnego czy zimowego odpoczynku w tym niezwykłym mieście – ogrodzie. Przez miasteczko przebiega Centralny Szlak Rowerowy Roztocza Kraśnik – Lwów oraz Wschodni
Szlak Rowerowy Green Velo.

Pomnikowy dąb we Floriance
Jedyny taki Skarb
W dniach 9-18 sierpnia w 6 obiektach w Zwierzyńcu odbędzie się wielkie święto kina – 20. edycja Letniej Akademii Filmowej. Seanse plenerowe przy zabytkowym Browarze, filmy, spotkania z twórcami, warsztaty,
koncerty w kinach… Skarb – ul. Partyzantów 26, Salto – ul. Partyzantów 3,
Jowita i Dzięcioł– Technikum Drzewne, Król LAF - Ratusz. LAF przyciąga
kinomanów z całej Polski i jest wizytówką Zwierzyńca.

Kąpielisko Stawy Echo

Ranczo Turzyniec
• wyżywienie oparte na produktach z własnego gospodarstwa
• kuligi i przejażdżki bryczką z ogniskiem
• oprowadzanie na kucyku

22-470 Zwierzyniec, Turzyniec 39
tel. 503 564 078, 508 536 079
www.ranczoturzyniec.pl
ranczo.turzyniec@wp.pl
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Zalew rekreacyjny w Józefowie

Józefów

Fontanna na rynku w Józefowie

turystyczna Perła Regionu Lubelskiego,
Gmina Przyjazna Rowerzystom
i rowerowa stolica Roztocza

O

statnie 10 lat to proces metamorfozy Józefowa. Dzięki realizacji ponad 30 projektów inwestycyjnych przeobraził się z prowincjonalnego
miasteczka w turystyczną wizytówkę Roztocza i Lubelszczyzny. Tytułowe
wyróżnienia otrzymane w konkursach - wojewódzkich i ogólnopolskim,
są dowodem na potwierdzenie powyższej tezy.
Bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna w mieście i gminie Józefów, na którą składają się m.in.: 3 centra rekreacji, zalew rekreacyjny
i 2 wędkarskie, 14 placów gier i zabaw, 3 szlaki i 2 trasy rowerowe, 3 trasy
nordic walking, 9 szlaków pieszych i 7 ścieżek poznawczych, umożliwia
każdemu dużą różnorodność form spędzania wolnego czasu. Może to być:
• spacer lub jogging trasami pieszymi i nordic walking wytyczonymi
w sposób umożliwiający dotarcie do najciekawszych miejsc miasta
i gminy Józefów, m.in.: fontanny, baszty widokowej i kamieniołomów,
pawilonu geoturystycznego, synagogi, kirkutu, źródeł i malowniczej
doliny rzeki Nepryszki;
• kąpielisko z zapleczem gastronomicznym, siatkówka plażowa, pływanie kajakiem, rowerem wodnym po zalewie rekreacyjnym;
• dla najmłodszych: zjeżdżalnia rodzinna przy zalewie rekreacyjnym,
piaszczysta plaża, kąpiel pod nadzorem ratownika, place oraz sala gier
i zabaw - Piccoland;
• tenis ziemny, piłka nożna, siatkówka i koszykówka na „Orliku” oraz
możliwość korzystania z siłowni zewnętrznej przy „Orliku” oraz siłowni
w Miejskim Ośrodku Kultury;
• sporty ekstremalne z wykorzystaniem ścianki wspinaczkowej i parku linowego;
• wędkowanie nad zalewem wędkarskim;
• narciarstwo biegowe i zjazdowe.

Uczestnicy maratonu - ULTRAROZTOCZE na tle baszty widokowej

Na szczególne podkreślenie zasługują osiągnięcia gminy Józefów w zakresie rozwoju turystyki rowerowej. 90 zorganizowanych rajdów rowerowych, w tym 5 międzynarodowych, wydanych
kilkanaście map i przewodników dla rowerzystów
oraz ww. szlaki i trasy rowerowe, stanowi o tym, że
gmina Józefów należy do liderów turystyki rowerowej w Polsce.
Przydatne informacje:
Gmina Józefów
www.ejozefow.pl, e-mail – jozefow@ejozefow.pl
Informacja turystyczna
tel. 84 687 96 69, e-mail – it@ejozefow.pl
Centrum Turystyki „Roztocze”
obsługujące schroniska – www.poznajroztocze.pl
Bezpłatna aplikacji mobilna
pn. Józefów i Roztocze Środkowe
w App Store i Google play.
Wypożyczalnia rowerów www.roweremporoztoczu.pl
Turystyka rowerowa Józefowska Kawaleria Rowerowa - www.jkr.org.pl
Piccoland, sala gier i zabaw dla dzieci
ul. Broniewskiego 14, tel. 601 818 098.
Na turystów czeka 600 miejsc noclegowych, w tym nowo otwarte
Schronisko Młodzieżowe PTSM i PTTK z 50 miejscami noclegowymi. Cena
za osobę od 15 zł.

Józefowska Majówka Rowerowa
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Lokalna Organizacja Turystyczna „Roztocze”
w Tomaszowie Lubelskim
LOT Roztocze jest stowarzyszeniem skupiającym
samorządy, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe
oraz osoby fizyczne.
Misją stowarzyszenia jest przede wszystkim kreowanie wizerunku regionu turystycznego obejmującego
Roztocze i tereny przyległe oraz promocja aktywnych,
prozdrowotnych form wypoczynku. Organizacja
działa na terenie dwóch województw: lubelskiego i podkarpackiego.
Punkt informacji turystycznej prowadzony
przez LOT Roztocze zlokalizowany jest w centrum miasta (Rynek) i posiada certyfikat Polskiego Systemu Informacji Turystycznej.
W „it” nabyć można mapy, pamiątki, wydawnictwa regionalne, dukaty
lokalne a także materiały bezpłatne promujące region.
Wiele praktycznych informacji dla turystów znajduje się na portalu organizacji pod adresem: www.roztoczewita.pl
Informacja turystyczna - Biuro LOT „Roztocze”
ul. Rynek 3/2a, 22-600 Tomaszów Lubelski
e-mail: biuro@lot.roztocze.com
tel. 534 914 393
www.roztoczewita.pl

Warto również zajrzeć na fanpage na Facebooku (#Roztoczewita) prowadzony przez pracowników LOT, gdzie prezentowane są fotografie, promowane są najciekawsze miejsca oraz wydarzenia.

Zapraszamy również
na profil Roztocza
na Facebook
www.facebook.com/roztoczewita.

można zajrzeć w głąb przeszłości, zobaczyć na własne oczy pomniki dawnych kultur, zrozumieć charakter ziem, gdzie od wieków stykał się Zachód
ze Wschodem. Szlak jest pomysłem autorskim małżeństwa Magdaleny
i Daniela Tereszczuków.
Idea utworzenia „Południowo-wschodniego szlaku archeologicznego” wiąże się z potrzebą jak najszerszej promocji dziedzictwa kulturowego
Ziemi Tomaszowskiej. Obiekty będące elementami szlaku w większości
posiadają własną formę terenową i stanowią integralną część krajobrazu
historyczno-kulturowego Polski Wschodniej. Właściwe opisanie i wyeksponowanie obiektów ma im zapewnić lepszą rozpoznawalność, a także
utrwalić w świadomości społecznej potrzebę zachowania ich w jak najlepszym stanie dla następnych pokoleń. Otwierając się na zapotrzebowanie
społeczne, na nowoczesną turystykę historyczną, autorzy szlaku chcieliby,
aby Ziemia Tomaszowska stała się mekką dla osób poszukujących zaginionego lub mało znanego dziedzictwa kulturowo-historycznego Polski
Wschodniej. To na tych terenach można zajrzeć w głąb przeszłości, zobaczyć na własne oczy pomniki dawnych kultur, zrozumieć charakter ziem,
gdzie od wieków stykał się Zachód ze Wschodem.
Południowo-Wschodni Szlak Archeologiczny to całkiem nowy i innowacyjny produkt w turystyce województwa lubelskiego. Obecnie tworzony jest on na terenie Powiatu Tomaszowskiego. Ze względu na to,
że Ziemia Tomaszowska jest niezwykłym miejscem Lokalna Organizacja
Turystyczna „Roztocze” pod której egidą powstaje szlak, chce szeroko
pokazać i utrwalić w świadomości mieszkańców i turystów pojęcie dziedzictwa kulturowego. Obiekty, które naniesiono na szlak są warte pokazania, a co najważniejsze mają zachowaną formę terenową, dzięki czemu
można je zobaczyć. Na szlaku widnieją grodziska, fortalicja oraz kurhany,
pokazane są także miejsca, gdzie dokonano niezwykłych odkryć. Obiekty
rozpoczęto znakować w terenie, obecnie stoi pięć tablic informacyjnych
(Krynice, Łosiniec, Podhorce, Jurów, Tomaszów Lubelski). Dzięki szlakowi
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Za pierwszy przystanek przyjąć można pozostałości form obronnych
w Tomaszowie Lubelskim. Tablica usytuowana jest przy parkingu i wejściu
bocznym do sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej, tutaj znajduje się
pozostałość fosy miejskiej, a także widoczny jest fragment bardzo dobrze
zachowanego wału ziemnego. Kolejna tablica informacyjna stacjonuje
w Jurowie (gmina Jarczów) tuż obok świetlicy wiejskiej. Oznakowano grodzisko wczesnośredniowieczne w Jurowie, obiekt położony jest w dolinie rzeki Szyszły, znany już był w XIX wieku. Fortalicjum w Typinie w gminie Tomaszów Lubelski to kolejny oznakowany obiekt. Relikty umocnień
znajdują się na południowym stoku rzeki Huczwy, w odległości ok. 150
metrów na północ od jej koryta. W Krynicach przede wszystkim wyeksponować należy pozostałości po fortalicji. Stwierdzono tu istnienie wału
ziemnego o długości ok. 120 m, usytuowanego niemal na przedłużeniu
drogi gminnej nad obecnym Zalewem Krynickim. Wał ziemny, silnie porośnięty drzewami, ciągnie się na osi wschód-zachód. Wzdłuż wału biegnie zewnętrzna fosa, natomiast na jego wschodnim krańcu zachował się
fragment wysuniętego ponad linię wału czworobocznego bastionu lub
basteji. Na jednej tablicy oznakowano kurhany w Łosińcu (gmina Susiec)
oraz kurhany w Wólce Łosinieckiej. Tablica usytuowana jest przy szkole
w Łosińcu. Szlak to temat niezwykle rozwojowy. Obecnie na mapie zaznaczono ponad 40 obiektów strategicznych, wartych pokazania.
Zamysłem autorów jest rozwinięcie szlaku na przestrzeni międzypowiatowej, jak i międzywojewódzkiej, tak by wpisać w niego obiekty usytuowane w powiecie zamojskim, hrubieszowskim i lubaczowskim (woj.
podkarpackie).
www.roztoczewita.pl/poludniowo-wschodni-szlak-archeologiczny
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pół drogi między renesansowym Zamościem a kameralnym Tomaszowem, tam gdzie kończy się Padół Zamojski, a krajowa droga
S-17 pnie się iście bieszczadzkimi serpentynami, położona jest niezwykła
gmina Krynice. Rozłożyste wzgórza oraz pagórki urozmaicone lessowymi wąwozami to ciekawe zaproszenie, zarówno do zwiedzania Roztocza
Środkowego, jak i Grzędy Sokalskiej.

Warto w tym miejscu zatrzymać się, chociażby na weekendowy wypad, by odkryć nowe miejsca i nieznane historie oraz poczuć wyjątkową
przestrzeń do wędrówek wyznaczonymi szlakami lub po prostu - polnymi drogami. W Antoniówce, najwyżej położonej wsi gminy, można podziwiać przepiękną panoramę Roztocza. Tylko stąd widać zarówno najwyższy
szczyt Roztocza Środkowego – Wapielnię i Długi Goraj wraz z Wielkim Działem (szczyty Roztocza Wschodniego). W sąsiednich zaś Budach, tuż za starą
klinkiernią, możemy podziwiać malowniczy krajobraz Grzędy Sokalskiej.
Zarówno turyści rowerowi, jak i piechurzy znajdą tutaj miejsce dla
realizowania swoich pasji. Przez Krynice wiedzie słynny 53 kilometrowy
Szlak Partyzancki: Szperówka – Kosobudy – Krasnobród – Zaboreczno Krynice, oznakowany kolorem czerwonym. Od ubiegłego roku Krynice
stały się także nowym przystankiem na Południowo-Wschodnim Szlaku
Archeologicznym. Zachowane częściowo ślady dawnej fortalicji z przełomu XVII i XVIII wieku, górujące nad północnym brzegiem zalewu to niewątpliwie kolejna atrakcja dla poszukiwaczy śladów przeszłości. Dzięki inicjatywie „Pamiętajmy” zrealizowanej przez KGW Polany, jesienią 2018 roku,
powstał także nowy szlak historyczny w gminie Krynice. Sześciokilometrowa trasa, oznakowana tablicami, rozpoczyna się pod Pomnikiem Batalionów Chłopskich na cmentarzu w Krynicach, zaś kończy w Polanach, przy
wioskowej kaplicy. Gmina Krynice posiada także wytyczony i oznakowany
własny szlak rowerowy o długości 32,5 km, na który składają się trzy trasy:
czarna (9 km), zielona (10 km) i niebieska (13,5 km).
Sama wieś Krynice, będąca jednocześnie siedzibą gminy, położona
jest w dolinie rzeczki Kryniczanki, dopływie Wieprza. Wdzięcznie brzmiąca
nazwa przypomina o licznych źródłach (krynicach), które niegdyś zasilały

30

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
www.krynice.naszgok.pl
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy
Krynice
tel . 84 663 01 07
e-mail: stowarzyszeniekrynice@interia.pl
rozległe jezioro. O jego tajemniczych właściwościach pisał Jan Długosz
w swoich XV-wiecznych Rocznikach czyli kronikach sławnego Królestwa
Polskiego. Dziś w miejscu dawnego giganta istnieje zalew (o powierzchni
39 ha), znany zwłaszcza miłośnikom spokojnego wędkowania. Na spacerowiczów, wędkarzy oraz użytkowników łodzi, pontonów czy kajaków
czekają nowe pomosty, a także wiaty turystyczne z miejscem na ognisko.
W samych Krynicach przykuwa uwagę modrzewiowy kościół parafialny z 1920 roku z nastrojowym wnętrzem, neogotycka kapliczka czy pozostałości po dawnej świetności dworu ostatnich właścicieli – Lipczyńskich.
W pobliskim parku dworskim najnowszą atrakcją jest rzeźba wykonana
podczas letniego pleneru studentów Wydziału Artystycznego UMCS
z martwego pnia najstarszego dębu.

Widok z Antoniówki na Roztocze
fot. Katarzyna Sachajko

Dworek w Dzierążni
Obok ponad stuletniej klinkierni, w pobliskich Budach powstaje wyjątkowe centrum rekreacyjno - edukacyjne, związane z żywiołami Roztocza. Jak zapowiadają właściciele Archipelagu Budy, będzie to ultranowoczesne eksperymentarium, angażujące wszystkie zmysły. W planach
jest również Park Miniatur Kresów Wschodnich, place zabaw i labirynty,
dedykowane edukacji zwłaszcza młodszych turystów.
Śladami dawnych posiadłości dworskich warto podążyć do najstarszej wsi gminy – Dzierążni. W pięknie utrzymanym parku położony jest
odrestaurowany pałac z 1880 roku, nagrodzony Laurem Konserwatorskim
(obecnie własność prywatna). Tuż obok znajduje się wybudowany w II poł.
XVIII wieku barokowy kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja wraz
z ciekawymi neogotyckimi kapliczkami. Zaś górująca nad wsią nekropolia,
to bogata kopalnia przeszłości wsi z wieloma cennymi nagrobkami.
Z Dzierążni już blisko do Zwiartowa, opisywanego przez pochodzącego właśnie stamtąd, poetę o. Wacława Oszajcę. Zachowany spichlerz
i odrestaurowywany dwór rodziny Makomaskich jest przykładem świetnie funkcjonującego przed wojną folwarku. Wieś Zwiartów słynie również
z licznych świątków, krzyży i figur wotywnych.
Gmina Krynice została dotkliwie doświadczona tragicznymi wydarzeniami II wojny światowej. Cmentarz wojskowy w Antoniówce żołnierzy
Września 1939 roku, kwatery żołnierskie w Dzierążni i Krynicach oraz pomniki nagrobne poświęcone ofiarom pacyfikacji w Hucie Dzierążyńskiej to miejsca pamięci narodowej, których nie sposób pominąć zapoznając się z historią regionu.

Rekonstrukcja Bitwy pod Zaborecznem w 2018 r.
z 1 lutego 1943 roku powstrzymała na kilka miesięcy akcję wysiedleńczą
na całej Zamojszczyźnie. W tym roku, dnia 28 kwietnia, odbędzie się inscenizacja walk pod Zaborecznem oraz przedstawienie tragicznej pacyfikacji
wsi Dzierążnia. W rekonstrukcji historycznej wezmą udział grupy rekonstrukcji historycznej z całej Polski.
Będąc w Krynicach nie sposób nie spróbować lokalnej oranżady, produkowanej od lat 60-tych w charakterystycznych szklanych butelkach
z porcelanowym korkiem. Sztandarowym produktem lokalnym, wpisanym na listę produktów regionalnych i tradycyjnych, jest tłoczony tradycyjną metodą rzepakowy olej świąteczny. Są także gospodarstwa specjalizujące się w produktach naturalnych – miodach, sokach i przetworach
owocowych i warzywnych. Degustacje lokalnych produktów są stale
wpisane w różnorodne imprezy lokalne odbywające się na terenie gminy.
W tym roku atrakcyjną propozycją spędzenia ostatniej niedzieli
czerwca będzie Święto Ryby i Tataraku. Zaplanowano artystyczne warsztaty z tworzenia oryginalnych koron i ozdób głowy oraz koncert Lubelskiej Federacji Bardów. W ramach obchodów Roku Moniuszkowskiego
w lipcu zapraszamy
na koncert operowy sopranistki Izabeli Kniaź i tenora
Oskara Jasińskiego
wraz z zespołem kameralnym.

Ziemia krynicka to także kolebka partyzanckiego ruchu oporu wobec hitlerowskiego okupanta. Spektakularna bitwa pod Zaborecznem
tekst i foto
Beata Gałan-Smól

Nagrobek rodziny Lipczyńskich

Jesienne impresje w Krynicach
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R

oztocze - dzika i naturalna kraina na południowym wschodzie Rzeczypospolitej. Empiria Budy to
jedyny w Polsce tak wyjątkowy obiekt, który pozwoli poczuć wszystkimi zmysłami żywioły Roztocza
i otaczajacego nas świata. Innowacyjne technologie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (AR i VR)
dodatkowo pozwolą na samodzielne łączenie żywiołów i stworzenie indywidualnej pamiątki z drukarki 3D.
Używając materiałów naturalnych zakrzywimy czasoprzestrzeń, pozwalajac odbyć realną podróż w czasie
i przestrzeni od antyku i czasów prasłowiańskich po czasy „Ogniem i Mieczem”.

Iwni

TU RZĄDZI PRZYRODA

Obsza

KONSORCJUM OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH

Empiria Budy, Uroczysko Iwnia, Park Rodzinny Obsza i Ironland Ruda Żelazna
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Empiria Budy, Uroczysko Iwnia, Park Rodzinny Obsza i Ironland Ruda Żelazna

szczegóły po 20 kwietnia 2019 r.

www.archipelagroztocze.pl

• kapsuły zmysłów
• sfery żywiołów
• labirynt mobilny
• park miniatur kresowych
• ogrody czasoprzestrzeni
• restauracja i place zabaw
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EMPIRIA
BUDY

ia
Budy

Ruda Żelazna

Dotknij • Poczuj • Przeżyj
Touch • Feel • Experience
Planowany termin otwarcia: lato 2019.
Bliższe informacje po 20 kwietnia 2019 na www.ironland.pl

Tysiąc lat temu Bolesław Chrobry wracając ze swojej słynnej wyprawy na Kijów według legendy zatrzymał się
przy wywierzysku Sołokije, której nazwa pochodzi z prasłowiańskiego słowa "solty"... Tutaj w cieniu kurhanów zgodnie z nazwą miejscowości Ruda Żelazna - wytapiano dla Niego żelazo na miecze i topory...
Tutaj wkrótce będziemy mogli odpocząć oddychając specyficznym mikroklimatem, gdy wirtualne złowienie złotej
rybki staje się rzeczywistością w leśnych jeziorkach. Na jedynej tego rodzaju w Polsce ścieżce przez bagna poszukamy zagubionego skarbu, pokonując przeszkody, przeżywając liczne przygody i rozwiązując tajemnice prowadzeni
przez starożytne znaki. Wśród szuwaru dowiemy się czym jest pło i mszar z subtelnymi akcentami obiektów małej
architektury. Wrażenia zakończy odpoczynek i spokojny sen wśród szumu trzcin, fal i sosen...
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Komarów - Osada
Piękne krajobrazy, cisza, spokój – czuje się tutaj zapach tych pól, łąk i lasów...

G

mina Komarów-Osada (pow. zamojski) położona jest w urzekającym
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, urokliwie
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 i 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 w Śniatyczach, unikatowy w skali europejskiej obiekt przyrodniczy,
torfowisko źródliskowo-kopułowe.
Co roku w sierpniu na polach Wolicy Śniatyckiej odbywają się uroczystości rocznicowe Bitwy pod Komarowem 1920 roku. Największej w XX
wieku, zwycięskiej bitwy kawalerii i artylerii polskiej. Uznawana przez
historyków za jedną z przełomowych bitew w historii świata. Miejsce zostało zauważone i wykorzystane do zdjęć w filmach: Jerzego Hoffmana
„Bitwa Warszawska 1920” i Bogusława Wołoszańskiego Sensacje XX wieku
„Szabla polska”, przedstawiający historię Bitwy pod Komarowem.
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.
www.komarow.pl
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Bełżec
łączy Roztocze

Cerkiew grecko-katolicka

G

mina Bełżec znajduje się na pograniczu Roztocza
Środkowego i Wschodniego, w naturalny więc
sposób łączy obie te części i jest idealnym punktem
wypadowym do ich zwiedzania. Gmina Bełżec jest
wprawdzie najmniejszą gminą Lubelszczyzny, jej powierzchnia liczy 33,55 km², ale stanowi prawdziwą potęgę pod względem potencjału kulturowego i przyrodniczego. Zachowały się tu liczne ślady przebogatej przeszłości w postaci cennych zabytków
sakralnych i świeckich.

cze krajobrazy Żyłki, gdzie między innymi znajduje się przepiękny zalew
„Młynki”; wybrać się w końcu na wędrówkę po Turystycznym Szlaku Transgranicznym Bełżec – Bełz – Bełżec, który ma 333 km długości i przebiega
przez 33 warte poznania miejscowości po obu stronach granicy. Jest on
efektem współpracy partnerskiej Gminy Bełżec i Miasta Bełz na Ukrainie.

Cerkiew greckokatolicka - wnętrze
1. Kościół Matki Bożej Królowej Polski oraz dzwonnica
Zespół kościoła parafialnego obejmuje murowany kościół z lat 1911 –
1912, dzwonnicę z 1912 roku oraz plebanię murowaną z 1910 roku. Kościół
ma na swym wyposażeniu relikwie Krzyża Świętego, relikwie Św. Jana
Pawła II oraz relikwiarze z XVII w. przeniesione z Żółkwi. Należy zaznaczyć,
iż w 1971 roku, podczas uroczystości nawiedzenia obrazu Matki Bożej
w świątyni gościli dwaj kardynałowie: Karol Wojtyła i Stefan Wyszyński.
2. Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Św. Bazylego z 1756 r. wraz z cmentarzem przycerkiewnym o powierzchni
0,21 ha.

Turysto, będąc w gminie Bełżec pamiętaj o tym, aby wstąpić do
Kościoła Matki Bożej Królowej Polski; sfotografować przepiękną, drewnianą cerkiew greckokatolicką pod wezwaniem Św. Bazylego z 1756 roku;
zadumać się nad dziejami Polski przy pamiątkowym krzyżu na tzw. Górnej Budce przy dawnej granicy pomiędzy zaborem austriackim i rosyjskim; zwiedzić Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu, które przypomina
o tragicznych losach Bełżca z lat II Wojny Światowej; odszukać tajemniczy
Bunkier Linii Mołotowa położony obok miejscowości Szalenik-Kolonia; dowiedzieć się, dlaczego mało ważna z pozoru stacja kolejowa Bełżec tak
liczy się na kolejowej mapie kraju; poznać legendy związane z Kapliczkami znajdującymi się w Bełżcu i Chyżach; koniecznie zobaczyć malowni-

Kościół MB Królowej Polski
Niedziela Palmowa

Cerkiew zbudowana jest z bali sosnowych w klasycznym trójdzielnym
układzie (prezbiterium, nawa główna i babiniec) przykryta dachem dwuspadowym, gdzie umieszczono jedną kopułę z latarnią. W 1947 roku cerkiew przestała pełnić swe funkcje sakralne. W 2009 roku została wyremontowana i od tamtej pory organizowane są w niej wystawy tematyczne.
3. Jałowiec Pospolity – pomnik przyrody
Ponad dwuwiekowy krzew, który przybrał postać sporego drzewa.
Jego wysokość wynosi 7,5 m, a obwód pnia 92 cm. Jest objęty ochroną
od 27 czerwca 1961 r. decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Lublinie. W 2008 r. został jednym z laureatów Plebiscytu „7 atrakcji Zamojszczyzny”, który był zorganizowany przez Koło Przewodników Terenowych przy Oddziale PTTK w Zamościu.

4. Jarmark św. Wawrzyńca - impreza stała organizowana na terenie Gminy Bełżec

Jałowiec pospolity

Odbywający się corocznie na początku sierpnia
w Bełżcu Jarmark św. Wawrzyńca kontynuuje tradycje
jarmarku, na którego pozwolenie wydał król Zygmunt
III Waza w akcie lokacyjnym miejscowości z 1607 roku.
Celem dwudniowego Jarmarku jest popularyzacja ginących zawodów oraz odnowienie lokalnych tradycji
i zwyczajów. W Jarmarku uczestniczą twórcy ludowi,
Koła Gospodyń Wiejskich i zespoły śpiewacze. Podczas
imprezy nie brakuje również współczesnych atrakcji takich jak np. koncerty popularnych gwiazd.
Zatem czas na odkrycie Gminy Bełżec.
www.belzec.pl
www.belzec-belz.pl
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Lubycza
G

Królewska

mina Lubycza Królewska położona jest
w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego, w obrębie Roztocza
Wschodniego, przy drodze krajowej nr 17,
łączącej Warszawę ze Lwowem; zajmuje powierzchnię 208 km2. Na jej terenie znajduje
się jedno z największych przejść granicznych
z Ukrainą: Hrebenne - Rawa Ruska. Niezwykłe
położenie, unikatowe zabytki oraz piękne krajobrazy sprawiają, że gmina Lubycza Królewska jest obowiązkową pozycją dla turystów
odwiedzających region. Prowadzi przez nią
wiele szlaków i ścieżek turystycznych, a także
szlak rowerowy nad Sołokiją o długości 21 km.
Jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc
jest największe wzniesienie w województwie
lubelskim - Krągły Goraj (388,7 m n.p.m.), wokół którego można napotkać ślady burzliwej
historii tych terenów, czyli schrony bojowe tzw.
Linii Mołotowa. Do Krągłego Goraju i położonych wokół niego bunkrów najłatwiej dotrzeć
z położonej w pobliżu wsi Huta Lubycka, gdzie
przy świetlicy wiejskiej znajduje się duży parking i pole biwakowe.
Teren gminy Lubycza Królewska ze względu na swoją historię i położenie (na pograniczu
kultur) jest bogaty w różne ciekawe, często
unikatowe zabytki. W Hrebennem znajduje
się jedna z najpiękniejszych i najstarszych cerkwi w Polsce. Pochodzi prawdopodobnie z
1697 roku i jest najstarszą kopułową cerkwią
na Lubelszczyźnie. Obok niej stoi drewniana,
dwukondygnacyjna dzwonnica z XVIII wieku.
Kolejną, tym razem murowaną cerkiew (pw.
św. Paraskewii) można obejrzeć w miejscowości Kniazie. Powstała ona w latach 1798-1806.
Od 1916 r. w świątyni znajdowały się relikwie
św. Paraskewii przywiezione z Rzymu przez
Kazimierza Lubeckiego i jego matkę Paulinę.
Niestety budowla została uszkodzona w wy-

niku ostrzału artyleryjskiego w czasie II wojny
światowej. W jej pobliżu znajduje się murowana dzwonnica i rozległy cmentarz, na którym
zachowało się wiele pięknych nagrobków
z kamienia. Trzeba wspomnieć, że w cerkwi
kręcono sceny do filmu Pawła Pawlikowskiego “Zimna wojna”. Obraz, który otrzymał wiele
europejskich wyróżnień filmowych, był w 2019
roku nominowany w trzech kategoriach do
„Oskarów” - nagród Amerykańskiej Akademii
Filmowej. Warto zajrzeć do kniaziowskiej cerkwi, by zobaczyć miejsca, gdzie powstały jedne z najlepszych scen filmu z udziałem Joanny
Kulig, Tomasza Kota i Borysa Szyca.
Dawne cerkwie można zobaczyć również
w takich miejscowościach jak: Kornie, Żurawce,
Machnów Stary czy Siedliska.
W Siedliskach mieści się również stanowisko geologiczne z fragmentami skamieniałych
drzew, które są atrakcją unikalną w skali światowej. Warto odwiedzić „Muzeum Skamieniałych Drzew”, gdzie można obejrzeć okazy
skamielin, liczących 20 milionów lat. Od 2003
roku to niezwykłe muzeum odwiedziło prawie
20 tysięcy osób, wśród których byli także goście szczególni: Krzysztof Penderecki, Janusz
Zaorski, Adam Zagajewski czy Marek Koterski.
W pobliżu położony jest rezerwat przyrodniczy „Jalinka”, chroniący częściowo obszary
występowania skamieniałych pni. W celu promocji i ochrony tak unikalnego bogactwa geologicznego czynione są starania, aby stworzyć
Geopark - „Kamienny las na Roztoczu”. Siedliska to także jedna z najpiękniej położonych
miejscowości gminy Lubycza Królewska. Przez
wiele lat ich historia związana była z rodziną
Sapiehów. Właściciel Siedlisk Paweł Sapieha
(brat krakowskiego kardynała Adama) pierwszy prezes Polskiego Czerwonego Krzyża jest

Muzeum Skamieniałych Drzew
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Gmina Lubycza Królewska
ul. Kolejowa 1
tel. 846617002
www.lubycza.pl
e - mail: gmina@lubycza.pl

INFORMACJA TURYSTYCZNA
w Gminnej Bibliotece Publicznej
ul. Jana III Sobieskiego 6
tel. 513 122 918
e-mail: it@lubycza.pl
tel. do biblioteki 509 207 465
Muzeum Skamieniałych Drzew
Siedliska 65
tel. 724 163 307
Godziny otwarcia
Poniedziałek - Środa – godz. 10-14
Czwartek - Piątek – godz. 14-18
Sobota - Niedziela – po uzgodnieniu
tel. 724 163 307 (pani Edyta Dziewa)

Krzyż pańszczyźniany w Teniatyskach

Cerkiew św. Mikołaja w Hrebennem

pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym. Po rodzinie, oprócz
murowanej cerkwi, pozostała także kaplica grobowa (obecnie kościół parafialny) i aleja cierniowa prowadząca od kościoła do kapliczki św. Floriana
nad źródłem. Przy leśniczówce można także zobaczyć plantację cypryśnika błotnego, który jest rośliną podobną do rosnących przed milionami lat
na tym terenie cypryśników.
Jednym z ciekawszych i mało znanych turystom jest rezerwat przyrody „Machnowska Góra”, znajdujący się na polach przy drodze powiatowej z Lubyczy Królewskiej do Nowosiółek. W rezerwacie można zobaczyć
roślinność kserotermiczną z chronionymi gatunkami fauny i flory. Szczególną ochroną objęta jest populacja storczyka purpurowego. Na obszarze
chronionym występują także goryczka krzyżowa, storczyk kukawka, szafirek miękkolistny oraz dziewięćsił popłocholistny.
Między Wierzbicą a Machnowem Nowym, na łąkach zwanych Czernewo znajduje się niezwykła kapliczka ze źródełkiem. Opisał ją Mariusz
Koper w publikacji „Gmina Lubycza Królewska. Pogranicze geograficzno
– kulturowe”. Z kapliczką związana jest legenda, według której w tym
miejscu miał ukazać się dziedzicowi Papparze Michał Archanioł w postaci

Wnętrze cerkwi w Kniaziach
starca. Dziedzic zobaczył go biorącego wodę ze źródełka pośród pól. Starzec powiedział, że przyjechał tu z daleka, aby nabrać wody, która miała
pomagać w chorobie. Zwrócił się do Pappary z prośbą o budowę w tym
miejscu kapliczki lub krzyża. Właściciel gruntów wyśmiał go i pojechał
dalej. Sam po pewnym czasie zachorował, dostając paraliżu prawej ręki
i nogi. Przypomniał sobie wtedy słowa starca i zaczął leczyć się wodą
ze źródełka. Woda szybko go uzdrowiła, za co w podzięce ufundował
kapliczkę. Niestety z biegiem czasu obiekt uległ zniszczeniu. Obecnie
w tym miejscu znajduje się makieta dawnej cerkwi, źródełko z uzdrawiającą wodą oraz kapliczka z figurą św. Michała Archanioła jako młodzieńca.
Replikę kaplicy z 1636 r. wykonał Waldemar Kosiński, parafianin z Machnowa Nowego.
Przygraniczny charakter gminy powoduje, że świetnie rozwijają się
kontakty z ukraińskimi sąsiadami. Od 11 lat organizowany jest Międzynarodowy Roztoczański Rajd Rowerowy. Trasy rajdu prowadzą po obu
stronach granicy.
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Romantycznie...
S

ą takie miejsca, gdzie serce mieszka całe życie. Na Roztoczu jest ich
wiele. Nie prowadzą do nich wybrukowane chodniki, nie zdobią wypielęgnowane rabaty nasturcji i georginii, nie wabią neonami aromatyczne
kawiarnie. Znajdziemy w nich zarośnięte ostrymi bodiakami i puszystym
mchem kruszące się ruiny, spróchniałe mostki, bystre wodospady rozbryzgujące wesoło rzeczną pianę, zmurszałe schody, uroczyska i kapliczki,
kryjące w sobie modlitwy, pobożne westchnienia a może miłosne zaklęcia
i przysięgi…? To także przestrzeń przywodząca na myśl świat sprzed kilkudziesięciu lat, chylące się ku sobie grobowce kochanków, na wieki wieków
zapomniane cmentarze i przyrodę, która je otula barwną chustą malowaną we wstęgi pól, łaty borów i koronki kwiatów… Zrobiło się romantycznie.
Prawie jak w filmie. I dlatego od sceny rodem z wielkiego ekranu zaczniemy wędrówkę po najbardziej romantycznych miejscach na Roztoczu.

Cerkiew w Kniaziach
Filmowy rok 2018 należał do P. Pawlikowskiego i jego najnowszego filmu „Zimna wojna”. To historia wielkiej i trudnej miłości dwojga ludzi, którzy
nie potrafią ze sobą być i jednocześnie nie mogą żyć bez siebie. W ich role
wcielają się Tomasz Kot i Joanna Kulig. Najbardziej romantyczne i kluczowe
sceny z udziałem aktorskiej pary rozgrywają się w roztoczańskiej scenerii.
Dozgonną miłość kochankowie przyrzekają sobie w greckokatolickiej cerkwi pw. św. Paraskewii, znajdującej się w miejscowości Kniazie, nieopodal
Lubyczy Królewskiej. Obiekt jest w ruinie, nieużywany, nieremontowany
z zapadniętą w czasie wojny kopułą. Reszty dopełnił czas i niehamowana
ludzką ręką przyroda. Ze ścian przebijają resztki malowideł. Najsłynniejszy
jest jednak otwór po kopule, wybornie fotogeniczny i tak realnie przybliżający do nieba. Czy to on skusił scenografa i kochanków „Zimnej wojny” do
wykreowania sceny miłosnej, która ma szansę przejść do historii kina…?
W kolejnym ujęciu filmowym para przenosi się na roztoczańskie rozstaje
dróg. Chodźmy na drugą stronę. Tam jest lepszy widok – ta finałowa fraza
wywołuje metafizyczne dreszcze i jest najkrótszym podsumowaniem fil-

Kry

• 5 pokoi z łazienkami
• aneks kuchenny
• przestronny taras, sauna
• huśtawka i miejsce na grilla
• możliwość wędkowania
• korzystanie z roweru
Sos
wodnego i rowerów
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mu i uroków Roztocza. Takich pierwszych, drugich, trzecich… dziesiątych
stron jest tu wiele i wszystkie prowadzą do raju…
Kolejne miejsce jest w pobliżu. To Teniatyska i wybieramy się tam odnaleźć grób księżnej (dla wtajemniczonych Teniatyska to Sianki Roztocza).
Niełatwo tam trafić, ale warto, śródleśny cmentarz jest wyjątkowy. Wciąż
czynny. Obok współczesnego lastryka, które w lesie wygląda co najmniej
groteskowo, ku ziemi chylą się zmurszałe krzyże pełne ludowej maniery. Właściwe miejsce jest nieco dalej. Przed wojną funkcjonowała tu cerkiew pw. św. Dymitra. Nieużywana po prostu się zawaliła, a w jej miejscu
wzniesiono niewielką kaplicę. W jej cieniu znajdziemy tajemniczą mogiłę.
Miłośnicy bieszczadzkich opowieści wiedzą, że kto odwiedzi grobowiec
hrabiny, będzie miał szczęście w miłości. Trzeba tylko zmówić „wieczne odpoczywanie”, wyrzec imię osoby, od której oczekujemy dozgonnej miłości
i pieszczotliwie pobłądzić po kamiennym sarkofagu. Ten z Teniatysk należy
do Karoliny z Lubańskich, która była żoną księcia Woronieckiego, człowieka o niesamowitym życiorysie. W swojej karierze wojskowej był pułkownikiem wojsk polskich, porucznikiem wojsk austriackich i oficerem armii
tureckiej. W międzyczasie walczył w powstaniu listopadowym i w powstaniu węgierskim. Po klęsce zrywu listopadowego zaciągnął się jako prosty
żołnierz do armii pruskiej. O Karolinie niewiele wiadomo, zdążyła w czasie
3-letniego małżeństwa urodzić trójkę dzieci. Książę pochował przedwcześnie zmarłą żonę w wyjątkowym miejscu. Niech piaszczysta ziemia leśnej
wydmy lekką jej będzie…
Z Roztocza Wschodniego przenosimy się bliżej centrum. Do rezerwatu „Czartowe Pole” nieopodal Hamerni. Nazwa wywodzi się z legendy
głoszącej, iż kiedyś jeno czarci tam hasali, czego skutkiem miały być liczne
pożary i powodzie w okolicy. Osobliwością tego miejsca są ruiny ordynackiej papierni, otoczone niemal pierwotnym borem. Rezerwat obejmuje
odcinek malowniczo ukształtowanej doliny rzeki Sopot z serią małych
postrzępionych wodospadów. Występują tu bardzo rzadkie rośliny o iście
piekielnych nazwach: wawrzynek wilczełyko, zanokcica skalna, parzydło
leśne, storczyk plamisty, paprotnik kolczasty i narecznica szerokolistna.
Każda z nich godna by stać się imieniem miejscowej diablicy. W nazwie
rezerwatu przypadku chyba nie ma.
Z romantycznej Hamerni zabieramy swoją królewnę do Józefowa
i pokazujemy jej basztę, usytuowaną na skarpie kamieniołomów. Czy
królewny lubią wieże? Widokowe na pewno. Ta ma aż 19 metrów i taras,
z którego można podziwiać panoramę Józefowa. Niedaleko baszty do niedawna stał ciekawy pomnik, który niestety „poległ” w wyniku ustawy o zakazie propagowania komunizmu. Monument został wzniesiony w miejscu,
gdzie zginął radziecki partyzant o pseudonimie Miszka Tatar. To legenda
Roztocza. Prawdziwy Superman. Lista czynów jego oddziału w walce
z hitlerowcami jest długa i chwalebna, ale najbardziej zapamiętano akcję
z czerwca 1943 r., kiedy Niemcy zajęli Józefów i spędzili mieszkańców pod
kościelny mur z zamiarem ich rozstrzelania. W ostatniej chwili atak partyzantów Miszki Tatara uratował niewinnych ludzi. On sam poległ w walce.
Miejscowe społeczeństwo ceniło go i szanowało, uważając za zdolnego
dowódcę i nieustraszonego partyzanta. Podobno kochał konie i nigdy

nie widziano, by Miszka jechał stępa, zawsze w galopie, podcinając konia
nahajką uplecioną z rzemienia, zakończoną sarnią nóżką. Na siodle woził
ręczny karabin maszynowy. Z niego to podobno zestrzelił niemiecki samolot wywiadowczy „Storch” (sic!). Plotkowano też o jego romansie z polską
sanitariuszką, ale żadna z miejscowych panien nie przyznała się do bliższej
zażyłości… Losy partyzanta wciąż kryją wiele domysłów i zagadek, a jego
grób można odnaleźć przy Czartowym Polu… (wracacie?).
„Królewski romans na Roztoczu” to dobry tytuł na wiersz, piosenkę,
książkę albo hasło promocyjne ekskluzywnego hotelu, pensjonatu lub
chociażby klimatycznej agroturystyki, których w okolicy nie brakuje. Niech
zatem droga wiedzie do serca… Roztocza, do Krasnobrodu. Właśnie to
urocze miasteczko mające dziś status uzdrowiska było świadkiem nie byle
jakiego romansu. Z tym królewskim to trochę przesada, bo On królem
jeszcze nie był, a Ona miała męża. Mowa oczywiście o Janie Sobieskim
i Marysieńce. Miejscowe legendy podają, że kochankowie spotykali się
w okolicach Krasnobrodu – w uroczysku Belfont i to właśnie tu rodziło się
sekretne i grzeszne wówczas uczucie. Warto się tam wybrać i chłonąć romantyczną atmosferę tego miejsca. Obejmuje ono obszar źródlisk z przyległymi mokradłami, oczkami wodnymi i lasem, będący ostoją bobrów.
Obserwacja gryzoni może być fascynująca, zwłaszcza we dwoje…

Zwierzyńczyk
Najbardziej znanym i romantycznym miasteczkiem Roztocza jest
Zwierzyniec z uroczym kościółkiem na wyspie, mostkami i oryginalną
zabudową. Kiedyś nazywano je miastem-ogrodem. Była tu siedziba zarządu ordynacji zamojskiej, browar, liczne zakłady przetwórstwa drzewnego,
a także rezydencja Zamoyskich. A wszystko usytuowane w leśnym zaciszu,
spowite zapachem żywicy i schłodzone wodami rzeki Wieprz i strumyka
Świerszcz. Pospacerujmy po miasteczku, ale też zechciejmy zagłębić się
w roztoczańską puszczę. Spróbujmy zdobyć Piaseczną Górę. Może o poranku, ze śniadaniem w plecaku, gdy budzą się ptaki, a rosa iskrzy milionem malutkich pieszczotliwych kropelek. Cechą charakterystyczną tego
niewielkiego wzniesienia jest rozległa i malownicza polana. Legenda
z czasów powstania styczniowego głosi, że o północy zboczem Piasecznej
Góry pędzą jeźdźcy na białych koniach, słychać dudnienie ziemi, a osoby,
które odważą się spojrzeć w ich stronę, przeszywa silny podmuch wiatru.
Na wzgórze wiedzie dobrze oznaczona ścieżka przyrodnicza, a na skraju
polany ustawiono kuszący śniadaniem lub przekąską drewniany stolik.
Pora dnia do wyboru. Strach też bywa romantyczny…
Na koniec wisienka na torcie. Lwów, usytuowany na skraju Roztocza,
gród Lwa, perła Galicji, mekka zakochanych, semper fidelis, miasto sentymentalne, którego utraty wciąż nie możemy odżałować. Trudno nie zakochać się w atmosferze Lwowa, w jego zabytkowej architekturze, uliczkach,
śladach polskości, wielokulturowości, urokliwych kafejkach czy parkach,
które zachęcają do wyciszenia, spowalniają zegarki i dają wytchnienie

od wielkomiejskiego gwaru.
Wędrówkę przez Lwów warto
zacząć od wdrapania się na
Wysoki Zamek. Wzgórze było
ulubionym miejscem spacerów lwowian. Na jego szczycie w XIV w. Kazimierz Wielki
zbudował murowany zamek
obronny, gdy ten po licznych
najazdach i pożarach popadł
w ruinę, Franciszek Smolka
wzniósł na nim pomnik trwalszy od kamieni - kopiec Unii
Lubelskiej. Gdy spojrzycie ze
wzgórza zobaczycie widok
na paletę miasta, rozsiadłego
wygodnie między pagórkami,
strzelającego w niebo wieżami kościołów, kopułami cerkwi
i kuszącego plamami parkowej
zieleni. Wzgórze zdobywają
wszystkie lwowskie panny młode w dzień swojego ślubu, w pantofelkach,
szpilkach lub boso, ważne by wejść, zostawić na nim zamkniętą na szczęście kłódkę, a kluczyk wyrzucić, gdzie oczy poniosą… Schodząc z Wysokiego Zamku warto zajrzeć na rynek do Kamienicy Królewskiej, należącej
niegdyś do Jana III Sobieskiego, w której władca spędził swój miesiąc miodowy, trwający… aż trzy miesiące (sic!). Wstęp do miodowych miesięcy był
oczywiście w Krasnobrodzie. W królewskich komnatach znajduje się dziś
muzeum, ale to co wprowadzi nas w romantyczny nastrój to dziedziniec
przystrojony „wawelskimi” krużgankami. Późnorenesansowe podwórko
z włoskimi ozdobnikami, uroczą kawiarnią i pełnym dostojeństwa i majestatu zaciszem, to wielka pokusa zwłaszcza w upalnym i gwarnym sezonie.
Niegdysiejszy Lwów był jedynym miastem oprócz Rzymu, gdzie jednocześnie rezydowało 3 arcybiskupów katolickich w 3 katedrach: rzymskokatolickiej, ormiańskiej i greckokatolickiej. Najbardziej egzotyczna jest świątynia
należąca do Ormian. Mroczna, ale nie pozbawiona barwy, pełna secesyjnych fresków i mozaik, ormiańskiego ducha, pogańskiego zodiaku, motywów neobizantyjskich, gotyku, renesansu, baroku… i czego tam jeszcze nie ma. Ta eklektyczna mieszanka wbrew logice jest pełna harmonii
i unikatowego piękna. Na uwagę zasługuje zresztą cały zaułek ormiański,
w którym ciasne przejścia, bramy i dziedzińce tworzą przytulną atmosferę swojskiego podwórka… Romantyczny Lwów to tajemnica, której sens
nie polega na odkryciu, lecz na powolnym rozchylaniu i smakowaniu jej
poszczególnych elementów. Do Lwowa jedzie się raz, później się już tylko
wraca… wielokrotnie, z wzajemnością zakochanym.
Zestaw najbardziej romantycznych miejsc na Roztoczu zostawiam
Państwu do wykorzystania na różne sposoby i w różnych konfiguracjach.
Kolejność jest nieistotna. Pora dnia ani pora roku również. Są takie miejsca,
gdzie serce mieszka całe życie. Szukajcie ich cierpliwie dzień po dniu…
mstepniewska@interia.pl

.
CHATA NA ROZDROZU

Obrocz 133a, 22-470 Zwierzyniec
www.chata-obrocz.pl
tel: 601 445 612
e-mail: anka198111@wp.pl
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Nadleśnictwo Tomaszów
dla lasu, dla ludzi
Nadleśnictwo Tomaszów
ul. Mickiewicza 1, Pasieki
22-600 Tomaszów Lubelski
tel. 84 664 24 50, 84 664 24 58/59
tomaszow@lublin.lasy.gov.pl
www.lublin.lasy.gov.pl/tomaszow

„Leśne Arboretum 100-lecia Odzyskania Niepodległości” jest to leśny obiekt o charakterze historyczno - turystycznym, zlokalizowany przy
budynku Nadleśnictwa Tomaszów, stanowi kompleksowe uzupełnienie
istniejącej bazy edukacyjnej Nadleśnictwa. Arboretum jest ściśle związane z historią naszej Ojczyzny. W miejscu, gdzie powstało, niecałe sto lat
temu bohaterscy ułani odbierali hołdy za swoje męstwo w bitwie 1920 r.
pod Komarowem, z rąk samego Marszałka. Miejsce tak zapomniane przez
długi czas, rozkwitło na nowo, by służyć mieszkańcom Tomaszowa Lubelskiego oraz turystom.
Obiekt zajmuje powierzchnię ok. 8 ha i zachowuje leśny charakter
lasów Roztocza, stanowi część Uroczyska Siwa Dolina. Dotychczas Arboretum wyposażone zostało w utwardzone i oświetlone alejki (ok 2 km)
wraz z obsadzeniem ich drzewami oraz krzewami. Na terenie Arboretum
znajdują się elementy nawiązujące do historii regionu, tj. Krzyż Niepodległości, pomniki - popiersia: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego
oraz Ignacego Jana Paderewskiego, kapliczka św. Jana Gwalberta, patrona
leśników oraz elementy edukacyjne: skalniaki i miejsca obsadzone gatunkami rodzimych i obcych gatunków rodzimymi i obcymi gatunkami,
a także pokazowe barcie pszczele.
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Nadleśnictwo posiada kwaterę leśną w miejscowości Pańków dostępną do celów turystyczno-wypoczynkowych przez cały rok. Budynek usytuowany jest na skraju wsi Pańków, tuż przy kompleksie leśnym „Uroczysko Pańków”. Pobliskie lasy pięknego Roztocza Środkowego zachęcają
do spacerów o każdej porze roku, a okoliczne wzgórza malowniczo poprzecinane polami i lasami stanowią doskonałe miejsce na odpoczynek
z rodziną. Kwatera oferuje 12 miejsc noclegowych o wysokim standardzie
(klimatyzacja i rekuperator), została urządzona w stylu myśliwskim. Każdy
pokój posiada własną łazienkę, tv oraz dostęp do wi-fi. Do dyspozycji gości
udostępniona jest przestronna sala kominkowa z jadalnią i aneksem kuchennym oraz sauna. Dodatkowo goście mogą skorzystać z garażu oraz
zadaszonej wiaty z miejscem na ognisko/grill. Pobyt w kwaterze leśnej
w Pańkowie jest wspaniałą formą wypoczynku dla osób spragnionych ciszy, świeżego powietrza i ucieczki od miejskiego życia. Zapraszamy!

Tomaszów
Lubelski
Lubię To Miasto...

Centrum miasta

T

omaszów Lubelski jest miastem w województwie lubelskim, położonym na wysokości 275 m n.p.m. nad rzeką Sołokiją na pograniczu
Roztocza i Grzędy 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 w dniu 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 miało także niekorzystne aspekty, miasto wielokrotnie doświadczało wielu wrogich najazdów w wyniku czego do dzisiejszych czasów
przetrwały nieliczne zabytki architektury drewnianej i murowanej. Kościół 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.
Niedaleko Kościoła znajduje się kolejny niezwykły zabytek, murowana
cerkiew prawosławna pw. Świętego Mikołaja Cudotwórcy z 1890 r.
z bogatym wyposażeniem oraz zabytkowym ikonostasem.
W rynku nieopodal cerkwi znajduje się ciekawy przykład architektury
drewnianej z 1902 r. tzw. „Czajnia", która z początku pełniła funkcję herbaciarni, a w okresie międzywojennym domu teatralnego.
Obecnie Tomaszów Lubelski to miasto tętniące życiem kulturalnym
i sportowym o doskonałych warunkach do uprawiania sportów zimowych jak również rekreacji letniej. W odnowionym Parku Miejskim powsta-

ła alejka do biegania i uprawiania nordic walking oraz siłownie zewnętrzne. W nowoczesnym amfiteatrze odbywają się liczne koncerty i imprezy
kulturalne, w parku stanęła też nowa fontanna, istnieje duży plac zabaw
dla dzieci. Ponadto skatepark w opinii użytkowników jest to jeden z najlepszych skateparków na Lubelszczyźnie. W zimie natomiast od dwóch lat
działa sztuczne lodowisko. Profesjonalnie przygotowane trasy narciarskie,
sztucznie naśnieżane i oświetlone sprawiają, że miłośnicy narciarstwa biegowego zjeżdżają się tutaj z całego kraju. Na trasach biegowych „Siwej

Siwa Dolina
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 największą na Lubelszczyźnie
rekonstrukcją historyczną jako główną atrakcją uroczystości rocznicowych.
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.
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.

Rekonstrukcja bitwy z 1939 r.

www.tomaszow-lubelski.pl
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Narol na Podkarpaciu

odkryj magię Roztocza

M

alowniczo położona roztoczańska Gmina Narol zajmuje obszar 203
km2 Niemal połowa powierzchni znajduje się w obrębie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego oraz Puszczy Solskiej. Gmina
przyciąga gości nie tylko ciszą, nieskażoną przyrodą, siecią szlaków i ścieżek turystycznych oraz tras rowerowych, ale również bogatą ofertą imprez
kulturalnych i muzycznych.

Centrum Koncertowo-Wystawiennicze

Gmina Narol nazywana jest Kameralną Muzyczną Stolicą Roztocza
i Kulturalną Stolicą Roztocza.
Jarmark Galicyjski na początku lipca, Narolska Majówka w majowy weekend, Festiwal Arts of Narol w sierpniu, 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, podczas którego odbywają się: czwartkowa Premiera Teatru
„Florianum”, sobotni Konkurs Kulinarny „Galicyjskie Smaki wczoraj,
dziś i jutro” oraz niedzielny Piknik Rodzinny.

Trzy, Pectus, Video, Gaba Kulka, Leszek Możdżer, Lora Szafran, Renata Przemyk 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, pozostałości zabytków kultury żydowskiej oraz bunkry Linii Mołotowa z czasów II
wojny światowej. Tutaj także zaczyna swój bieg Tanew - jedna z największych rzek na Roztoczu i najczystszych w Polsce. W pobliżu znajduje się
też Wielki Dział (390 m.n.p.m.) – drugi z najwyższych szczytów Roztocza
po stronie polskiej.
W gminie Narol znajdują się trzy rezerwaty przyrody: „Źródła Tanwi”
ze ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną „Kobyle Jezioro”. W pobliżu znajduje się też Wielki Dział i bunkry Linii Mołotowa. Kolejnym rezerwatem jest
„Bukowy Las”, na terenie którego znajduje się piękny drzewostan z ponad 150-letnimi bukami i jodłami. Ostatnim rezerwatem jest „Minokąt”,
gdzie znajdują się piękne okazy jodeł, a w jego pobliżu położone są liczne,
malownicze jeziorka polodowcowe.
Na terenie gminy wytyczone zostały ścieżki rowerowe o łącznej długości 120 km – po części uzupełniające, po części alternatywne dla tras
„Szlaków Pogranicza”. Wytyczono je w ostatnich latach z inicjatywy władz
Miasta i Gminy Narol. Sześć tras poprowadzono w sposób umożliwiający
jazdę w obu kierunkach, drogami o niewielkim ruchu samochodowym,
przebiegającymi jednocześnie przez urokliwe tereny parków przyrody.

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

Pałac Łosiów
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Bunkry Linii Mołotowa
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 i nieskazitelną przyrodą, z dala
od dużych miast i przemysłu. Tutaj czas płynie wolniej, a natura regeneruje nasz organizm szybciej… Warto przyjechać do Narola, aby odkryć
magię i urok tego przyjaznego wszystkim 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)
Gospodarstwa agroturystyczne
„U Kossaków”
„Nad Tanwią”
Gospodarstwo Agroturystyczne
Jan Głaz
Gospodarstwo Agroturystyczne
„Pod Lasem”
Dom Letniskowy Grażyna Wierzchowska
(sezonowe: IV-X)
Gospodarstwo Agroturystyczne „Źródełko”
Agnieszka i Aleksander Szawara
Gospodarstwo Agroturystyczne
Bolesław Rebizant
Gospodarstwo Agroturystyczne
Danuta i Zbigniew Rebizant
Gospodarstwo Agroturystyczne
Aleksander i Maria Mamczur
Gospodarstwo Agroturystyczne
Dorota Szałańska
Gospodarstwo Agroturystyczne
„Pod Niebieskim Aniołem”
Agroturystyka
Helena Łyskowska
Agroturystyka PIZUNY
Agroturystyka „Leśne Zacisze”
Zbigniew Dudek

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

Dębiny 42
Jędrzejówka 130

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

Wola Wielka 62

tel. 16 631 74 22

Łukawica 92a
(Bieniaszówka)

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

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 130

tel. 794 135 155

Łukawica 96

tel. 660 421 930

Jędrzejówka 123

tel. 16 631 76 03

www.naszatanew.pl

mariaplazio@wp.pl

www.mamczur.com.pl

naszatanew.pl
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Cieszanów
miasto z charakterem

P

oszukując wyjątkowym miejsc, doznań i smaków powinniście zawitać
w okolice Cieszanowa. Tu możesz zwiedzić przepiękne zabytki, posłuchać historii ludzi, którzy odkrywają ich tajemnice, spróbować doskonałej
kuchni, wybrać się na szlak pieszy i rowerowy lub po prostu odpocząć nad
wodą czy w cieniu starych drzew. A gdy już naładujesz akumulatory, możesz zabawić się na jednym z dwóch przepięknych festiwali – dla każdego
coś niesamowitego!

FESTIWALE:
Wielu zakochało się w tym miejscu dzięki letnim festiwalom. Największym z nich jest międzynarodowy Cieszanów Rock Festiwal, którego
jubileuszowa, dziesiąta edycja odbędzie się w dniach 15 – 17 sierpnia 2019
roku. Znakomita muzyka, światowego formatu gwiazdy rocka, niepowtarzalny klimat i wiele atrakcji pozamuzycznych sprawiają, że festiwal co
roku odwiedzają rzesze fanów, a Cieszanów nazywany jest podkarpacką
stolicą rocka i często porównywany z legendarnym festiwalem Woodstock. Kolejnym wyjątkowym wydarzeniem jest lipcowy Festiwal Folkowisko, na który z całego świata przybywają miłośnicy muzyki tradycyjnej,
folku, slow food i slow life.
PRZYRODA:
Gminę Cieszanów poznawać można na wiele sposobów, każdy znajdzie tu coś dla siebie: jest to ostoja wilków, jeleni oraz przepięknego rysia.
Dla rowerzystów to wspaniała i bezpieczna okolica. Można ją przemierzać
lokalnymi ścieżkami rowerowymi. Część z nich łączy się w Nowym Bruśnie z rowerową autostradą, czyli szlakiem Green Velo.
www.traseo.pl/roweremporoztoczu
Żeby odpocząć w ciszy i spokoju, warto w okolicach Niemstowa i Starego Lublińca wybrać się na spacer nad zalew, nad którym spotkać można
setki dzikich ptaków. To tu w nieodległym Niemstowie swoje pierwsze kroki stawiał medalista olimpijski i mistrz świata w chodzie sportowym Robert
Korzeniowski, obecnie ambasador i honorowy obywatel gminy Cieszanów,
który właśnie to miejsce wybiera do odpoczynku, wyciszenia i treningów.
W pobliżu Nowego Sioła odnajdziecie jeden z najciekawszych w tej
części Polski rezerwatów przyrody „Jedlina”, chroniący starodrzew jodło-

wy. Miłośników przyrody skuszą także znajdujące się w Gorajcu czatownie
ornitologiczne oraz pełen zagadek i niespodzianek ekoszlak dla najmłodszych.
KUCHNIA I NOCLEGI:
W okolice Cieszanowa przybywają miłośnicy zdrowej i ekologicznej
żywności. To tu Bogusław Szymański wyrabia najlepsze podkarpackie
wędliny, a wśród nich legendarną „kiełbasę sielską z Nowego Sioła”,
która podczas XVII edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki
regionów”, zajęła I miejsce w kategorii produktów regionalnych. Wędliny
z Nowego Sioła cieszą się uznaniem smakoszy ze względu na swój niepowtarzalny smak oraz jakość wykonania według tradycyjnych receptur.
Wędkarze znajdą wyśmienite ryby w stawach u pana Władysława Wróbla w Nowym Lublińcu. Wegetarianie tajników jarskiej kuchni mogą uczyć
się od pań z KGW w Folwarkach.
Miłośnicy dobrej kuchni i luksusu nie powinni ominąć również ośrodka wypoczynkowego Leśna Chata w Kowalowce, gdzie można odpocząć we wspaniałych warunkach, korzystając z basenu, boiska do siatkówki czy możliwości rozpalenia ogniska lub łowienie ryb w pobliskim stawie.
W Kowalówce swoją agroturystykę prowadzi również przemiła rodzina Zaborniaków. Z ich domu rozpościera się piękny widok na dolinę
rzeczki Łówczanki oraz zabytkową cerkiew. Dobrze zjeść i przenocować
można również w cieszanowskim zajeździe JA-WA.
Z myślą o plażowiczach powstało w Cieszanowie kąpielisko „Wędrowiec”, z plażą, terenami zielonymi i tyrolką, czyli liną zjazdową liczącą
ponad 170 metrów długości. Na miejscu wypożyczyć można kajaki, ro-

fot. Show the Show
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wery wodne i rowery turystyczne. Hitem kompleksu jest też całoroczne lodowisko. Zadbano również o bazę noclegową. Na gości czeka 10
domków letniskowych z zapleczem kuchennym i sanitarnym, a ci, którzy
szukają tańszego noclegu, znajdą go w schronisku młodzieżowym prowadzonym w cieszanowskiej szkole.
ZABYTKI:
Trudno znaleźć w kraju miejsce tak bogate w zabytki różnych kultur
i narodów. Prawdziwą perłą wśród nich jest jedna z najstarszych w Europie
drewniana cerkiew w Gorajcu z 1586 roku. Przy tej okazji warto odwiedzić
też przepięknie odremontowaną cerkiew w Dachnowie pełniącą funkcje
wystawiennicze. Kolejną perełką udostępnioną turystom jest niezwykle
cenna w skali regionu cieszanowska synagoga z 1889 roku. Dyżur przewodnicki pełnią w niej seniorzy z Dziennego Domu Pobytu, którzy spo-

łecznie sprawują funkcję przewodników miejskich. Można z nimi zwiedzić
również znajdującą się w pobliżu murowaną cerkiew pw. św. Jerzego
w Cieszanowie z 1900 roku. Obecnie mieści się w niej Centrum Koncertowo – Wystawiennicze. Cieszanowska cerkiew wraz z kościołem
parafialnym pw. św. Wojciecha z 1800 roku i synagogą tworzą istotne
elementy dawnej zabudowy wielokulturowego galicyjskiego miasta.
W krajobraz Cieszanowa na trwałe wpisał się pomnik ku czci króla
Jana III Sobieskiego z 1883 roku. Miłośnicy militariów powinni spenetrować dawne sowieckie schrony bojowe „Linii Mołotowa”, umiejscowione w okolicach Nowego Sioła, Dachnowa, Chotylubia i Rudki.
www.cieszanow.pl
Kompleks Wędrowiec (lodowisko, domki letniskowe, kąpielisko)
tel. 16 631 10 92, zok.cieszanow@op.pl
Leśna Chata - www.lesnachata.info,
tel. 664 465 803 biuro@lesnachata.info
Zajazd JA-WA www.zajazdjawa.pl, tel. 502 419 201
Agroturystyka u Zaborniaków
tel. 16 631 21 31 agrokowalowka@op.pl
Schronisko Młodzieżowe
tel. 16 631 10 39 spcieszanow@wp.pl
Wyrób Wędlin Bogusław Szymański
(sprzedaż w piątki 15.00-19.00)
tel. 66 244 97 38, boguslawszymanski@interia.eu

fot. Show the Show

Stawy hodowlane Władysław Wróbel – tel. 604 524 391

XVI wieczną cerkiew, która wypełnia się muzyką podczas organizowanych
w Gorajcu koncertów.
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 NAJWAŻNIEJSZYCH IMPREZ
Festiwal Folkowisko 2019 – trzy sceny, dziesiątki koncertów i warsztatów, rajdy, dyskusje, opowieści i ludzie z całego świata – tak wygląda
czterodniowy Festiwal Folkowisko, na którym zagrają Pablopavo i Ludziki,
legenda folku Żywiołak, buntownicza Hańba czy folk maszyna ze Lwowa
Joryj Kłoc. Termin 11-14 lipca 2019, karnety www.folkowisko.pl

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 Piotrowskich. To tu przybywają miłośnicy przyrody i kultury tradycyjnej, bo Chutor Gorajec to istny wehikuł
czasu. Marina wspaniale gotuje i jest duszą chutoru, a Marcin oprowadza
po okolicy. Więc jeśli chcesz dotrzeć do śródleśnych cmentarzy, drewnianych cerkwi czy sfotografować rysia, jeśli choć na chwilę chcesz oderwać
się od telewizji, czy internetu, zgiełku dużych miast, a zamiast tego czytać
książki czy obserwować ptaki – to Gorajec jest miejscem dla ciebie.

Dzień Wolności Chłopskiej – organizowany jest co roku na początku maja w rocznicę zniesienia pańszczyzny w Galicji. Jest to swoisty
wehikuł czasu z warsztatami oberków, mazurków i potańcówką, do której
w stodole chutoru grać będą 3 maja kapela Tadirindum, a 4 maja energetyczny Joryj Kłoc.
Rezerwacje: tel 570 096 596 (Marina)
email: chutorgorajec@onet.eu
www.chutorgorajec.com
fb: chutorgorajec

Pięć klimatycznych pokoi, które przeniosą was w czasie i wyjątkowe
otoczenie agroturystyki. Przyjeżdżajcie do Gorajca na rowery, kajaki czy
zimą na narty biegowe, wędrówki po lasach, po rozmowy ze Zbyszkiem
Zielarzem czy na wspólne śpiewanie z Niezapominajkami. To tu nauczycie
się rozpoznawania ziół, pieczenia proziaków czy ludowego śpiewu białym
głosem w Gorajeckim Uniwersytecie Ludowym. Zwiedzicie zabytkową
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Hrubieszów
H

miasto z klimatem

rubieszów to urokliwe i spokojne miasto na kresach. Leży w południowo - wschodniej części województwa lubelskiego, w Kotlinie Hrubieszowskiej i jest najdalej wysuniętym na wschód miastem w Polsce. To
stolica Gotanii – regionu turystycznego, nawiązującego swoją nazwą
do Gotów – germańskiego ludu, zamieszkującego Kotlinę Hrubieszowską od II do IV wieku n.e. Miasto (do IX w. znane pod nazwą Rubieszów)
uzyskało prawa miejskie w 1400 r. z rąk króla Władysława Jagiełły. Ponad
sześćsetletnia historia miasta pozostawiła swoje ślady w architekturze,
tradycji i kulturze. W Hrubieszowie urodzili się m.in.: Bolesław Prus, prof.
Wiktor Zin i Henry Orenstein – konstruktor Transformersów i pokerzysta.
Z miastem związany jest także Stanisław Staszic, którego bogata spuścizna do dziś jest ważnym elementem lokalnej historii.

Na hrubieszowskim deptaku turystów wita naturalnej wielkości postać prof. Zina, z którym można sobie zrobić selfie. Dalszą wędrówkę po
Śródmieściu Hrubieszowa proponujemy rozpocząć od najpiękniejszego zabytku - Cerkwi Prawosławnej pw. Zaśnięcia
Najświętszej Marii Panny. Świątynia, jako jedyna w Polsce
i jedna z dwóch w Europie, posiada trzynaście kopuł. Zabytek
powstał w XIX w. i wciąż zachwyca majestatem. Śródmieście
Hrubieszowa jest wyjątkowo bogate w zabytki. Warto udać
się w głąb ul. 3 Maja, by odwiedzić Parafialną Plebanię – miejsce narodzin Bolesława Prusa oraz Muzeum im. ks. Stanisława Staszica, mieszczące się w barokowo - klasycystycznym dworku Du Chateau z XVIII w.,
a następnie pokłonić się słynącej z licznych łask i uzdrowień Matce Bożej
Sokalskiej znajdującej się w pochodzącym z przełomu XVIII i XIX w. sanktuarium u OO. Bernardynów.
Hrubieszów to jednak nie tylko zabytki...
Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji oferuje możliwość skorzystania z parku linowego, ścianki wspinaczkowej, skateparku i siłowni
plenerowej, a w zimie z lodowiska. W mieście swój początek i koniec
mają cztery trasy
rowerowe. W ciągu
roku organizowanych jest wiele imprez rowerowych
– w tym również
i m i ę d z y n a ro d o -

Cerkiew pw. Zaśnięcia NMP

wych – na Ukrainę. Warto zatrzymać
się w Masłomęczu, gdzie zlokalizowano zespół osad i cmentarzysk
Gotów z okresu rzymskiego,
a dziś można podziwiać zrekonstruowaną Wioskę Gotów i przenieść się w czasie
uczestnicząc w Festynie Archeologicznym.
Dla spragnionych rozrywki
masowej proponujemy udział
w szeregu wydarzeń kulturalnych. Już na początku wakacji
zapraszamy na Festyn Miejski
- połączenie plenerowego koncertu polskich gwiazd, panelu
zabaw dla najmłodszych i turniejów sportowych i Piknik
Militarny 2. Pułku Rozpoznawczego stacjonującego w Hrubieszowie, który jest pokazem umiejętności
bojowych na ziemi i w powietrzu, sprzętu wojskowego, a zarazem festynem rodzinnym. Kolejnym wydarzeniem wojskowym jest „Święto Strzelca Konnego. Memoriał II Pułku Strzelców Konnych” kultywujące przedwojenne tradycje kawaleryjskie. Po raz V w zawodach kawaleryjskich
rywalizować będą pasjonaci tradycji wojskowych z całej Polski. W lipcu
także zapraszamy do udziału w koncertach Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi
Hrubieszowskiej, w tym także międzynarodowych koncertach zespołów
folklorystycznych odwiedzających miasto przy okazji zamojskiego EuroFolku. We wrześniu na deptaku miejskim odbywają się Rubienalia – Dni
Miasta Hrubieszowa. Nazwa wydarzenia jest połączeniem słowa „Rubieszów” – pierwszej nazwy miasta oraz studenckich juwenaliów. Z kolei w listopadzie warto uczestniczyć w Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej
Wojska Polskiego. Niezmiennie od 1994 r. festiwal rozsławia na cały kraj
tradycje patriotyczne i religijne, promując muzyków i artystów wywodzących się ze środowisk wojskowych. Wydarzeniu towarzyszą zawsze występy najznamienitszych gwiazd polskiej sceny muzycznej.
www.miasto.hrubieszow.pl

Dworek Du Chateau

Lokalna Organizacja Turystyczna
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Mircze
Wrota Ziemi Hrubieszowskiej

mina położona jest na rubieżach województwa lubelskiego, w widłach rzek Huczwy i Bugu. Od wschodu jej naturalną granicę stanowi
Bug, wyznaczający jednocześnie kraniec Unii Europejskiej.

Największą atrakcją gminy jest dawna kresowa twierdza – średniowieczne zamczysko w Kryłowie, które znajduje się na rzecznej wyspie.
Zamek przekształcony został w XVI wieku i umocniony murowanymi fortyfikacjami, z których zachował się narys obwodu i ruiny bastei. Całość stanowi rzadki i szczególnie cenny przykład zamku nawodnego na planie trójkąta. Zabytkiem o dużej wartości w kompozycji przestrzennej kryłowskiej
osady jest brama z domkiem odźwiernego w byłym dworskim parku
krajobrazowym. Zachowana brama wjazdowa wraz z domkiem odźwiernego jest jedynym tego rodzaju obiektem na terenie województwa.
W centrum Mircza na uwagę zasługują dwa drewniane parterowe budynki wzniesione w końcu XIX w., w których mieściły się dawny urząd gminy i areszt, będący obiektem unikalnym w tego rodzaju budownictwie.
Na terenie gminy znajdują się dawne cerkwie w miejscowościach:
Mircze, Modryń i Wiszniów oraz ekumeniczna kapliczka św. Mikołaja

z wilkiem w miejscowości Kryłów-Kolonia z kamienną figurą św. Mikołaja
z wilkiem, ustawioną obok źródła z wodą uchodzącą za leczniczą.
Przez gminę przechodzą znakowane szlaki piesze, rowerowe i samochodowe (Nadbużański Szlak Turystyczny – Horodło - Kryłów, Szlak Gocki,
trasy rowerowe Gotanii oraz szlak samochodowy Bełżec-Bełz-Bełżec). Stale rozbudowywana jest baza agroturystyczna.
Największym zainteresowaniem cieszą się organizowane w Kryłowie
wraz z sąsiadami z Ukrainy Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa, na czas których tworzony jest most pontonowy na Bugu i otwierane przejście graniczne. Na stałe w kalendarz wydarzeń wpisało się organizowane w Prehoryłem Święto Suma, gdzie zmaganiom wędkarzy towarzyszy festyn.
Dzikość przyrody, cisza i spokój czynią to miejsce wyjątkowo atrakcyjnym dla turystów. Każdy z odwiedzających znajdzie u nas coś dla siebie,
doświadczy kolorytu tutejszej ziemi, ciepłej atmosfery, pozna regionalne
potrawy przygotowywane z miejscowych produktów ciesząc się przy
tym nieskażonym, wiejskim powietrzem.
www.mircze.pl

Dołhobyczów

kraina urokliwych cerkwi
P

ograniczne położenie zaowocowało bogatą historią tych okolic oraz
licznymi interesującymi zabytkami. Przez gminę wiedzie szlak cerkiewny, na trasie którego znajduje się 6 cerkwi greckokatolickich: 5 drewnianych – Chłopiatyn, Dłużniów (jedna z największych cerkwi drewnianych
w Polsce), Liski, Myców, Sulimów i murowana w Wyżłowie. Dziś w większości są to kościoły rzymskokatolickie. W samym Dołhobyczowie znajduje się
cerkiew prawosławna w stylu bizantyjskim. Ale tu inny zabytek przyciąga
uwagę turystów... Późnoklasycystyczny zespół pałacowo – parkowy
przebudowany w 1837 r. według Antonio Corazziego, na który składają
się budynki: spichlerzu, stajni, powozowni, rządcówki, oficyn murowanych
i grobowca w parku. Na przełomie XVII/XVIII w. Dołhobyczów należał do

rodu Skrzetuskich, krewniaków Mikołaja Skrzetuskiego, będącego pierwowzorem postaci głównego bohatera powieści „Ogniem i mieczem” H.
Sienkiewicza. W Chłopiatynie zapraszamy na wieżę widokową… Drewniana wieża ma prawie 20 m wys. Na podestach na wys. 16 m zainstalowano dwie lunety, przez które widać m.in. drewniane cerkwie w Mycowie
i Dłużniowie, murowaną kaplicę Hulimków w Mycowie, a także tereny, zabudowania i kopalnie po stronie ukraińskiej.
Imprezy w gminie Dołhobyczów: „Kwietny Bieg”, spływy kajakowe,
biesiada. Szczegóły:
www.dolhobyczow.pl.

Trzeszczany

obserwatorium astronomiczne

P

ierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z XV wieku. Według jednej
z wielu legend wieś otoczona była z trzech stron lasem, tworzącym jakby trzy ściany. Stąd prawdopodobnie Trzeszczany nosiły nazwę Trzyściany.

1913 - 1923 wg projektu Stefana Szyllera. Atrakcją tych okolic jest niezliczona ilość przydrożnych kapliczek.

Do interesujących zabytków architektonicznych, świadczących o bogatej przeszłości gminy, zaliczyć należy zespół pałacowy Bełżeckich
z I poł. XIX w., w którego skład wchodzi klasycystyczny pałac w Trzeszczanach, pochodzący z XIX w., z oficyną, spichlerzem, stajniami i budynkiem
mieszkalnym, usytuowany w rozległym parku krajobrazowym w stylu angielskim. Zachowały się też pozostałości parku w miejscowości Nieledew
z murowanym dworem z drugiej połowy XIX wieku, z oficyną, drewnianą
rządcówką i murowaną ziemną lodownią. Obecny neogotycki kościół
murowany pw. Świętej Trójcy i Narodzenia N.M.P. wzniesiono w latach

To jedyny tego rodzaju obiekt w regionie, oferujący, dzięki dwóm
profesjonalnym teleskopom, niezapomniane obserwacje nieba w kopule astronomicznej. To także niezapomniane doznania w Planetarium
związane z projekcjami filmów edukacyjnych, popularnonaukowych oraz
animowanych dla dzieci i młodzieży. Obserwatorium to również miejsce
przeznaczone dla pasjonatów robotyki, gdzie młodzież ma możliwość samodzielnego złożenia robotów, a następnie ich zaprogramowania.

Czym wyróżniają się Trzeszczany? ...Obserwatorium astronomicznym!

www.trzeszczany.pl

ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1 22-500 Hrubieszów tel. 736 904 913, e-mail: gotania.lot@gmail.com, www.lot.gotania.pl
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Zamość

Zapraszamy na klimatyczne spacery po Zamościu:

• 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.
• 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.
• Wtorki w Starym Kinie - godz. 21.00, kazamata wschodnia
bastionu II - seanse filmów z 20-lecia międzywojennego.
Wstęp WOLNY.
• W każdy czwartek wakacji o godz. 11.00 OBLĘŻONE
CZWARTKI. Spotkanie przy schodach ratusza. Spacer z przewodnikami w strojach historycznych. Trasa zwiedzania obejmie miejsca związane z historią oblężeń twierdzy zamojskiej
- w tym jedyne zdobycie Zamościa przez oddziały polskie
podczas kampanii 1809 roku. 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
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Atrakcje
na każdy dzień wakacji
Tomaszów Lubelski – spacer z przewodnikiem po centrum miasta.
Zapoznanie z założeniami urbanistycznymi, zwiedzanie barokowego
kościoła p.w. NMP – przejście na cmentarz żydowski, zwiedzanie cerkwi
prawosławnej p.w. św. Mikołaja. Spotkanie godz. 11.30 – Biuro Turystyczne
Quand – ul. Zamojska 2. Każdy poniedziałek. Cena 10 zł.
Szczebrzeszyn/Klemensów – Spotkanie z kolekcjonerem i zwiedzanie Muzeum Skarbów Ziemi i Morza oraz Muzeum Dawnych Rzemiosł
(m. in. oryginalna kuźnia i jedyny wiatrak na Roztoczu). Spotkanie uczestników przy restauracji, ul. Słodka 1, - godz. 13.00. Każdy wtorek. Cena 10 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. Każda środa. Cena 8 zł.

Krasnobród/Szur – zabawa terenowa z mapą, (do pobwania pod
adresem www.quand.i365.pl/quand/ULOTKA.pdf) przy pomocy której
docieramy do Galerii Szur, na spotkanie z artystami, by wziąć udział w zabawach etnograficznych i warsztatach wytwarzania mydełek ziołowych
- godz. 16.00 już w Galerii Szur. Każdy czwartek. Cena 12 zł.
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. Każdy piątek.
Cena 10 zł.
Józefów – zwiedzanie miejscowości, spacer z przewodnikiem do kamieniołomów, wejście na wieżę widokową, przejście na cmentarz żydowski, obejrzenie synagogi i zabytków oraz liczne krzyże i figury kamienne,
wystawa dziejów miejscowego kamieniarstwa. Spotkanie uczestników
godz. 11.00 - parking przy kościele. Każda sobota. Cena 10 zł.
Józefów/Puszcza Solska – wycieczka rowerowa z przewodnikiem
po terenie Puszczy Solskiej - odwiedzenie makiety szpitala partyzanckiego i ziemianki z czasów II wojny światowej. Spotkanie uczestników godz.
15.00 parking przy kościele. Każda sobota. Cena 15 zł
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.
Lipowiec – spotkanie z gospodarzami, zwiedzanie winnicy połączone z degustacją produktów regionalnych. Codziennie po uzgodnieniu: tel.
600 338 318. Cena 15 zł.
Czarnowoda – zwiedzanie winnicy połączone z degustacją wina
własnej produkcji. Codziennie o godz. 18.00. Cena 15 zł.
Mokrelipie 85 – Gospodarstwo Pasieczne Ulik - spotkanie z pszczelarzem, gawęda o ciekawostkach z życia pszczół oraz apiterapii, zwiedzanie
skansenu pszczelarskiego oraz izby muzealnej, degustacja miodów. Od
wtorku do soboty, godz. 10.00 i 14.00, niedziela 14.00 i 16.00. Cena 8 zł

Jak drzewiej biło się olej”
zaprasza

widowisko ze zwiedzaniem i degustacją

Olejarnia Świąteczna
Środa godz. 16.00 (lipiec-sierpień)
dla wszystkich, a dla grup zorganizowanych
dowolny termin na zamówienie.
UWAGA: sprawdź godziny pracy przed przyjazdem!

Ruszów k/Zamościa
www.olechata.info
e-sklep: olechata.pl
olejarnia
504 979 855
604 292 275
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Lwów

„to dla nas żadna zagranica”
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.

L

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

Najwyższy punkt w mieście to Wzgórze Zamkowe, na którym znajduje się tzw. Wysoki Zamek, wznoszące się na wysokość 409 m. To także najwyższe wzniesienie pasma Roztocza. Z jego szczytu rozpościera się
panorama historycznego centrum miasta z charakterystycznymi zielonymi
dachami kościołów. Dzięki doskonałemu połączeniu architektonicznych
i artystycznych tradycji środkowo-wschodniej Europy z wpływami włoskimi i niemieckimi Lwów stawiany jest na równi z Krakowem, Wiedniem czy
Budapesztem. Wielokulturowość i tolerancja religijna wywarły trwały ślad
na charakterze miasta i jego architekturze. Można tu odnaleźć wiele budynków w stylu renesansowym, barokowym czy klasycystycznym. Najsłynniejszymi zabytkami miasta są: Katedra Łacińska z kaplicami: Kampianów
i Boimów, Katedra św. Jura, Katedra ormiańska, Kościół Dominikanów,
Czarna Kamienica i Ratusz na Rynku, Arsenał Królewski i Miejski, Teatr
Wielki (Teatr Opery i Baletu) i świadek trudnych losów mieszkańców miasta
Cmentarz Łyczakowski wraz z Cmentarzem Orląt Lwowskich.
Dziś Lwów to dynamiczna metropolia pełna młodych, uśmiechniętych ludzi. Życie miasta koncentruje się na Prospekcie Swobody
(dawnych Wałach Hetmańskich), głównej promenadzie Lwowa. Tu obok
pomników wieszczów Polski i Ukrainy Adama Mickiewicza i Tarasa Szewczenki możemy spotkać ulicznych grajków, grupy turystów i młode pary.
Muzyka rozbrzmiewa również na Rynku Starego Miasta i pobliskich
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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

wybierasz się na Roztocze?

zabierz koniecznie ze sobą paszport!
zapraszamy na wycieczki do Lwowa i do Brześcia (bez wiz)

ponadto w naszej ofercie:
• wycieczki po Roztoczu Lwowskim, Żółkwi i wielu innych przygranicznych miejscowości
• wyjazdy rehabilitacyjne do Truskawca (rezerwacja sanatoriów + transport) www.truskawiec.info
• wyjazdy kameralne w poszukiwaniu korzeni rodowych i podróże sentymentalne po Kresach
• wycieczki krajoznawcze, śladami bohaterów Trylogii Henryka Sienkiewicza i inne...
• obsługujemy szkolenia, konferencje i spotkania branżowe, imprezy integracyjne
• organizujemy pielgrzymki
• obsługujemy turystów przyjeżdżających do Zamościa i na Roztocze: rezerwujemy noclegi, zapewniamy
usługi przewodnickie na najwyższym poziomie, opracowujemy programy pobytu dla grup i osób indywidualnych
• zapewniamy transfery z węzłów komunikacyjnych do i z obiektów hotelowych do Lwowa i we Lwowie
• sprzedajemy bilety autokarowe, lotnicze, kolejowe i promowe komunikacji krajowej i międzynarodowej

sprawdź terminy, zarezerwuj!
www.dolwowa.com

/bt.quand/
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Kalendarz wydarzeń
Roztocze – Zamość 2019
Marzec
24 III
Ikony Roztocza. Wystawa fotografii. Narol
30-31 III Konkurs i Festiwal Poezji Śpiewanej „Stachuriada”.
Gwiazda wieczoru „Czerwony Tulipan. Tomaszów Lubelski
Kwiecień
7 IV
Koncert Pieśni Pasyjnej. Bełżec
7 IV
Święto Romów. Tomaszów Lubelski
7-10 IV
Jarmark Wielkanocny. Tyszowce
12 IV
Kiermasz Wielkanocny. Lubycza Królewska
12 IV
Ekstremalna Droga Krzyżowa. Tomaszów Lubelski
14 IV
Powiatowy Konkurs na Palmę Wielkanocną. Bełżec
14 IV
Kiermasz Wielkanocny. Zamość
19. IV
Roztoczańska Droga Krzyżowa. Roztocze Południowe
27 IV
Rajd Spotkanie z Wiosną. Sąsiadka
28 IV
Inscenizacja bitwy partyzanckiej. Zaboreczno
28 IV
Jarmark Susiecki. Bieg nad Tanwią. Marsz Nordic Walking Susiec
28 IV
Obchody 75. rocznicy pacyfikacji wsi Rudka przez UPA
Maj
1-2 V
2V
1-5 V
3V
3-4 V
4V
4V
8V
11 V
11 V
12 V
17 V
17 - 19 V
18 V
18-19V
19 V
26 V

Majówka. Zamość
IV Ogólnopolski „Bieg Wokół Twierdzy Zamość”
Majówka. Narol
Festiwal Pieśni Maryjnej. Tyszowce
Majówka. Krasnobród
Dzień Wolności Chłopskiej. Gorajec
Festiwal polskiej Żywności Wolnej od GMO. Zamość
Imieniny Leśmiana. Zamość (MDK Zamość, Centralka)
Bieg uliczny na trasie Dąbrówka - Chotylub. Cieszanów
Majówka Zamojska „Stowarzyszenie Turystyka z Pasją” Zamość
Z Leśmianem na łąkę. Suchowola
Bieg Niepodległości. Zamość
UltraRoztocze. Susiec, Józefów, Zwierzyniec, Krasnobród
Konkurs Piosenki Turystycznej. Józefów
Międzynarodowy Rajd Rowerowy. Lubycza Królewska
Festiwal Pieśni Maryjnej. Chodywańce
Piknik militarno-historyczny. Cieszanów

Czerwiec
1 VI
45. Rajd „Czerwony Kapturek”. Izba Muzealna Barchaczów
1-2 VI
Jarmark Hetmański. Zamość
2 VI
Dni Tomaszowa Lubelskiego
2 VI
Dzień Dziecka. Bełżec
7 VI
Arlekinada. Zamość
8 VI
Fasolobranie. Tyszowce
8 – 9 VI
13, Zamojski Festiwal Kultury „arte, cultura, musica, e...”. Zamość
9 VI
Półmaraton Molokia. Lwów.
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9 VI
14-15 VI
15 – 16 VI
16 VI
17 VI – 6 VII
22 VI
22-23 VI
23 VI
23 VI
23 VI
29 VI
30 VI
30 VI

Gminne Zawody Wędkarskie. Młynki. Bełżec
62. Rajd Nocny im. Wł. Podobińskiej. Dańczypol
Festyn Militarny: 25 lecie 2 Pułku Rozpoznawczego. Hrubieszów
Święto truskawki. Rachanie
44 Zamojskie Lato Teatralne
Noc Świętojańska w Folwarkach. Cieszanów
Bitwa o Czerwień. Czermno
Piknik rodzinny „Na granicy”. Chyże
Ogólnopolskie Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych. Tomaszów Lub.
Sobótki nad Tanwią. Narol
Cieszanowska Dycha pamięci Wojtka Pałczyńskiego
Święto Ryby i Tataraku. Krynice
Święto Kwitnącej Fasoli. Tyszowce

Lipiec
17 VI – 6 VII
6 VII
6-7 VII
7 VII
7 – 20 VII
8-14 VII
11-14 VII
11-14 VII
13 – 14 VII
14 VII
14 VII
15-27 VII

44 Zamojskie Lato Teatralne
Jagodobranie. Tyszowce
Dni Lubyczy Królewskiej
XIII Tomaszowskie Spotkanie z Operetką
Plener malarsko – rzeźbiarski. Józefów
XVIII Międzynarodowy Festiwal Zespołów Eurofolk. Zamość
Jarmark Galicyjski. Dni Narola
Festiwal Folkowisko. Gorajec
V Świeto Strzelca Konnego. Hrubieszów
Piknik. Jarczów
Jagoczary – Festiwal Folklorystyczny. Józefów
IX Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Józefów, Krasnobród, Tyszowce, Szczebrzeszyn, Janów Lubelski, Biłgoraj
20-21 VII Dni Krasnobrodu
20-21 VII XIIII Dni Muzyki Sakralnej. Tomaszów Lubelski
21 VII
Ogólnopolskie Zawody Kolarskie. Hrubieszów
27 – 28 VII Biesiada Archeologiczna w Masłomęczu
28 VII
Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu. Susiec
Inne
XIII Międzynarodowy Plener Malarstwa i Rzeźby „Barwy Roztocza”. Tomaszów Lubelski
Letnie koncerty. Plac Siekluckiego. Krasnobród
Letnie Międzynarodowe Koncerty Organowe. Krasnobród
Sierpień
2 VIII
Historia kresowych miasteczek. Cieszanów

3-4 VIII
4 – 10 VIII
9-18 VIII
11 VIII
14 – 17 VIII
15-17 VIII
15 VIII
17-18 VIII
18-24 VIII
25 VIII
25 VIII

Jarmark św. Wawrzyńca. Bełżec
Festiwal Stolica Jezyka Polskiego. Szczebrzeszyn
Letnia Akademia Filmowa. Zwierzyniec
Jarmark Ordynacki. Tomaszów Lubelski
7 Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią”
Cieszanów Rock Festiwal
Festiwal Poetów „Spod Strzechy”. Tyszowce
Festiwal Kultury Ekologicznej EKO. Józefów
Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Artem ad Astra”. Krasnobród
Dożynki gminne: Brzeziny, Lubycza Królewska, Józefów,
Bitwa pod Komarowem – rekonstrukcja historyczna

Inne
Letnie koncerty. Plac Siekluckiego. Krasnobród
Letnie Międzynarodowe Koncerty Organowe. Krasnobród
Ogólnopolskie Warsztaty Ilustratorów. Krasnobród
Bieg Pamięci Dzieci Zamojszczyzny. Krasnobród
Wrzesień
1 IX
80 rocznica wybuchu II wojny światowej. Tomaszów Lubelski
8 IX
Dożynki. Krasnobród
9 IX
Pożegnanie Lata. Tomaszów Lubelski
13-14 IX
80. rocznica Bitew pod Tomaszowem Lubelskim
14 IX
Tomaszowski Półmaraton Pamięci Żołnierzy Września 1939
14 IX
Rajd Miłośników Roztocza. Huta Lubycka
14 IX
Święto Pieczonego Ziemniaka. Bełżec
14 IX
Bitwa pod Dachnowem 1939
14 IX
Biegi przełajowe. Tomaszów Lubelski
15 IX
Rekonstrukcja Bitew pod Tomaszowem Lubelskim
20–21 IX XXIII Ogólnopolski Rajd Pieszy im. J. Jóźwiaka. Józefów
22 IX
Rocznica bitew pod Jarczowem
29 IX
„Rubenalia” - Dni Miasta Hrubieszowa
30 IX – 6 X Zamojska Jesień Teatralna
Inne
Pokaż Skillsy. Tomaszów Lubelski
Październik
5X
Rajd Rydz na Patelni. Długi Kąt
7X
398. rocznica nadania prawa miejskiego. Tomaszów Lubelski
26 X
50. Rajd Pieczony Ziemniak. Majdan Mały

Inne
Międzynarodowy Turniej Szachowy. Tomaszów Lubelski
Wystawa Poplenerowa „Barwy Roztocza”. Tomaszów Lubelski
Listopad
3 XI
Zaduszki jazzowe. Narol
11 XI
Bieg Niepodległości. Lubycza Królewska
14 XI
8. Przegląd Filmowy „Alchemia Kina”. Zamość
14 – 17 XI XXIV Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej Religijnej Wojska Polskiego. Hrubieszów
Grudzień
7 XII
21. Rajd Mikołajkowy. Tarnowola
29 XII
364. rocznica Zawiązania Konfederacji Tyszowieckiej
Imprezy cykliczne:
luty, kwiecień, maj, październik Salon Poezji. Zamość
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 Giełda kolekcjonerska /pierwsza niedziela miesiąca/. Zamość
* Redakcja nie odpowiada za zmianę terminów imprez przez organizatorów
* Kalendarium dostępne jest na stronie www.roztoczewita.pl

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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Informacja turystyczna
Tomaszów Lubelski, Lokalna
Organizacja Turystyczna
„Roztocze”
ul. Rynek 3/2a, tel. 534 914 393
e-mail; biuro@lot.roztocze.com
www.roztoczewita.pl
Susiec - Gminny Ośrodek Kultury
ul. Tomaszowska 100
tel. 84 665 44 10 w. 22, kom. 531 475 652
e-mail: it@susiec.pl
Krasnobród – Informacja Turystyczna
ul. Tomaszowska 25, tel. 84 534 28 42
e-mail: it@krasnobrod.pl, www.it.krasnobrod.pl
Biłgoraj Informacja Kulturalna i Turystyczna
ul. Kościuszki 41/43, tel./fax. 84 688 00 00
e-mail; poitbilgoraj@interia.pl
www.muzeumbilgoraj.pl
Szczebrzeszyn - Miejski Dom Kultury
ul. Sądowa 3, tel. 84 682 10 60
www.mdk.szczebrzeszyn.pl
e-mail: pit@mdk.szczebrzeszyn.pl
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
Horyniec Zdrój – Gminny Ośrodek Kultury
ul. Sobieskiego 4, tel. 16 631 31 05
e-mail: turinfhoryniec@interia.pl
www.horyniec.naszgok.pl
Cieszanów – Centrum Kultury i Sportu
ul. Kościuszki 4, tel. 16 631 10 95
ckiscieszanow@interia.pl, www.ckis.cieszanow.iap.pl
Bełżec - Urząd Gminy Bełżec pok. nr 5
ul. Lwowska 5
tel 84 665 24 45 wew. 22, 84 665 21 82
www.belzec.pl
Lubycza Królewska - Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Jana III Sobieskiego 6
tel. 513 122 918; 509 207 465,
e-mail: it@lubycza.pl, gbp.lubycza@vp.pl;
www.gbp.lubycza.cal24.pl
Zwierzyniec - Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
ul. Słowackiego 2, tel. 84 687 26 60 wew. 38
e-mail: zokir@o2.pl; www.zwierzyniec.info.pl
Obiekty muzealne, izby regionalne
Bełżec
Muzeum i Miejsce Pamięci Oddział Państwowego Muzeum na Majdanku
ul. Ofiar Obozu Zagłady 4
tel. 84 665-25-10, fax. 84 665 25 11
e-mail: muzeum@belzec.eu, www.belzec.eu

Górecko Kościelne
Muzeum Etnograficzne
przy kościele św. Stanisława Biskupa
Hrubieszów - Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica
ul. 3 maja 11, tel. 84 696 27 83, e-mail: muzeumhrubieszow@wp.pl, www.muzeum-hrubieszow.com.pl
Wstęp: bilet normalny 6 zł/os., bilet ulgowy 3 zł./os.,
dzieci do lat 7 – wejście bezpłatne
Wioska Gotów w Masłomęczu (gm. Hrubieszów)
Masłomęcz 99, tel. 600 890 922
www.wioska-gotow.pl, e-mail: mswg@wioska-gotow.pl
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)
Wstęp wolny.
Krasnobród
Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej i GeologicznoGarncarskie
przy Sanktuarium Nawiedzenia N.M.P.
w Krasnobrodzie-Podklasztor
ul. Tomaszowska 18, tel. 84 660 71 43
e- mail: nmp3@wp.pl, www.krasnobrod-sanktuarium.pl
Wstęp wolny datek.
Krasnobrodzkie Dinozaury – ścieżka edukacyjna
ul. Św. Rocha tel. 694 789 450, 664 966 533
www.dinozaury-krasnobrod.pl
e – mail: biuro@dinozaury-krasnobrod.pl
Wstęp: normalny 15 zł, ulgowy 12 zł, do 3 lat bezpłatnie.
Szur k. Krasnobrodu, Galeria Szur
Szur 22, tel. 696 817 079, 606 366 270
e-mail: marek.rzezniak@gmail.com
galeria.szur@zam.pl
www.galeriaszur.pl
Majdan Wielki k. Krasnobrodu Galeria Sztuki Ludowej
Majdan Wielki 176
Mieczysław Portka, tel. 84 660 78 94, 500 180 268
warsztaty dla młodzieży

240 zł, turyści indywidualni normalny 8 zł; ulgowy 4 zł.
Siedliska k. Lubyczy Królewskiej Muzeum Skamieniałych Drzew
tel. 724 163 307
e-mail: it@lubycza.pl biblioteka@lubycza.pl
gbp.lubycza@vp.pl
Wstęp normalny - 4 zł, ulgowy - 2 zł
Tomaszów Lubelski
Muzeum Regionalne im. dra Janusza Petera
ul. Zamojska 2, tel. 84 664 37 20
e–mail: muzeum3@o2.pl
www.muzeum.powiat-tomaszowski.com.pl
Wstęp: dzieci, młodzież i grupy zorganizowane 3 zł,
dorośli 4zł, przewodnik po muzeum od całości grupy
10 zł. Grupę należy zgłosić minimum 1 dzień wcześniej.
Izba Pamięci Terroru Komunistycznego
ul. Lwowska 64, tel. 84 664 39 93
e-mail: tomaszow1939@vp.pl
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
Zwierzyniec
Ośrodek Edukacyjno-Muzealny
Roztoczańskiego Parku Narodowego
Punkt Informacji Turystycznej
ul. Plażowa 3a, tel. 84 67 72 025,
e-mail: informacja@roztoczanskipn.pl,
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.

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 u sołtysa Antoniego
Steczkiewicza, 606 124 172.Wolny datek

Izba Leśna we Floriance
Górecko Stare 105, tel. 84 687 22 86 wew. 365
www.roztoczanski.pl, e-mail: informacja@roztoczanski.pl
Wstęp: karta normalna 2,50 zł, karta ulgowa 1,50 zł,
karta grupowa (grupa do 52 osób) 50 zł.

Lubaczów - Muzeum Kresów w Lubaczowie
ul. Sobieskiego 4, tel. 16 632 18 02
e-mail: biuro@muzeumkresow.eu,
www.muzeumkresow.eu
Wstęp bilet normalny 8 zł, ulgowy 5 zł,
przewodnik po muzeum 15 zł.

Guciów
Zagroda Wiejska – Grodzisko – Ścieżka Archeologiczna Muzeum Przyrodniczo – Etnograficzne,
Anna i Stanisław Jachymek
Guciów 19, tel. 84 660 89 00, e-mail: guciow@guciow.pl
www.guciow.pl
Warsztaty garncarskie i tkackie.

Biłgoraj - Muzeum Ziemi Biłgorajskiej
Kościuszki 87, tel./fax. 84 686 27 33.
e-mail: muzeum.bilgoraj@op.pl
www.muzeumbilgoraj.pl
Wstęp: bilet normalny 4 zł., ulgowy 2 zł.

Mokrelipie k. Radecznicy
Gospodarstwo Pasieczne ULIK –
Muzeum Wsi i Skansen Pszczelarski
Mokrelipie 85
tel. 84 681 80 70, 537 317 366
e-mail: ulikroztocze@interia.pl, www.ulikroztocze.pl

Skansen Zagroda Sitarska
ul. Nadstawna 32, tel. 84 686 04 84
Wstęp: bilet normalny 4 zł., ulgowy 2 zł.

Obsza - Zagroda Roztocze - Skansen
Obsza 138, tel. 84 689 10 10, 508 019 971
info@zagrodaroztocze.pl, www.zagrodaroztocze.pl

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
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.

Cieszanów
Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze
w dawnej cerkwi
Wystawa poświęcona kamieniarce bruśnieńskiej.
Synagoga zwiedzanie z przewodnikiem
od pn- pt. godz. 9.00 i 13.00
Wolny datek.

Oseredek - Muzeum Pożarnictwa w Oseredku
Oseredek 123, tel. 84 665 44 10
e-mail: mp_oseredek@wp.pl, www.muzeum.susiec.pl

Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał
ul. Zamkowa 2, tel., tel. 882 106 007, tel./fax. 84 638 40 76
e-mail: biuro@muzeumarsenal.pl

Gorajec gm. Cieszanów
Cerkiew pw. św. Paraskewy, kustosz Marcin Piotrowski
tel. 510 820 855
dyżur przewodnicki pt- nd. 12.00-17.00
po uprzednim umówieniu się z przewodnikiem
Skansen Historyczny w Nowosiółkach (gm. Telatyn)
Nowosiółki 66, tel. 730 800 157
Izba Regionalna w Wożuczynie (gm. Rachanie)
Wożuczyn 68, tel. 608 807 292
Regionalna Izba Pamięci w Tyszowcach
ul. Kościelna 25A, Tel. 509 554 077
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Osuchy k. Łukowej
Muzeum Bitwy Partyzanckiej w Osuchach
Otwierane po wcześniejszym zgłoszeniu
tel. 84 687 40 60 – GOK Łukowa
Radruż - Zespół Cerkiewny w Radrużu /UNESCO/
tel. 606 357 108, 693 699 420 – Janina Kulczycka
Wstęp bilet normalny 8 zł, (do grupy 10 osób jest
przewodnik)
Ruszów k. Zamościa
Olejarnia Świąteczna –
Ekomuzeum, tłoczenie i degustacja świeżego oleju
Ruszów 9, tel. 604 292 275, 504 979 855
e-mail: biuro@olejarniaswiateczna.pl
www.olejarniaswiateczna.pl
Wstęp dla grup zwiedzanie 60 zł., pokaz tłoczenia oleju

Zamość

www.muzeumarsenal.pl
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
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
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
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.
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 35 zł,
j. angielski 60 zł.
Trasa turystyczna w podziemiach oficyny Ratusza
Zamojskiego
Zarządca Zamojskie CITiH
tel. 84 639 22 92,
e-mail: zci@zamosc.pl.
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
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
Cegiełka 7zł/ 5 zł
Kazamata Wschodnia Bastionu II –
wystawa kostiumów historycznych XVI – XX w.
tel. 885 451 313
e – mail: turystykazpasja@gmail.com
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
Galeria Fotografii „Ratusz”
Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego
Rynek Wielki 13, tel. 84 639 21 69,
e-mail: ztf@ztf.pl, www.ztf.pl
Galeria Starej Fotografii;
ul. Staszica 15, Tel. 600 794 970,

Wydawca: Drukarnia FastGraw, 22-400 Zamość, ul. Lwowska 40, tel./fax 84 639 10 90, e-mail: biuro@fastgraw.pl
www.fastgraw.pl
Wydano na zlecenie: Biuro Turystyczne QUAND, ul. Zamojska 2, Tomaszów Lubelski, tel. 84 665 89 90,
tel. 782 300 400, e-mail: andrzej@quand.com.pl, www.quand.com.pl, sklep.roztocze.com
ISBN 978-83-65460-12-7
Współpraca: Lokalna Organizacja Turystyczna Roztocze, ul. Kościelna 9, Tomaszów Lubelski, tel. 84 664 85 05
e-mail: biuro@lot.roztocze.com, www.roztoczewita.pl
Skład: www.fastgraw.pl
Zdjęcie na okładce: Piotr Dymus Photography, www.ultraroztocze.pl
Zdjęcia: archiwum BT Quand, LOT Roztocze, LAF, ZDK oraz urzędów miast i gmin, nadleśnictw prezentowanych w wydawnictwie.
Autorzy zdjęć: Joanna Opiela, Karolina Kudlicka, Tomasz Mielnik, Michał Basiński, Paweł Marczakowski, Jerzy Cabaj,
Michał Szwerc, Krzysztof Łagowski, Jan Czochra, Artur Żuchowski, Robert Rabiega, Paweł Żółkiewski,
Adrian Łoś, Krzysztof Śwętojański, Krystian Kłysewicz, Jan Oleszczuk, Jan Wardach, Janusz Kapecki, Piotr Łoza.
Wydawca nie odpowiada za treść reklam oraz nadesłanych materiałów promocyjnych.
Magazyn w wersji elektronicznej dostępny na stronie www.magiczne.roztocze.com

Zamość, Stare Miasto
ul. Grecka 6

tel. +48 84 677 59 43, 577 100 082
e-mail: restrenesans@onet.pl
www.restauracja-renesans.pl

tel. +48 84 677 59 30
e-mail: recepcja@hotelrenesans.pl
www.hotelrenesans.pl

Hotele Renesans i Jubilat oferują:

Restauracje Renesans i Jubilat oferują:

• Łącznie podnad 200 miejsc noclegowych
• Przestronne pokoje o powierzchni 20-32 m² z indywidualnie
sterowaną klimatyzacją. Nowocześnie urządzone wnętrza
• Nowoczesne sale konferencyjno-bankietowe
z wyposażeniem audiowizualnym
• Bezpieczne, monitorowane parkingi strzeżone dla aut
osobowych i autokarów
• Bezpłatne Wi-Fi w obiektach i otoczeniu

• Urozmaicony i zawsze świeży bufet śniadaniowy
• Obiady i kolacje dla grup wycieczkowych
• Profesjonalną organizację imprez okolicznościowych
i rodzinnych, obsługę szkoleń i konferencji
• Wieczory w ogrodach letnich
przy muzyce na żywo i ognisku

Lublin
17

Zamość, Nowe Miasto
ul. Wyszyńskiego 52
tel. +48 84 638 76 30
e-mail: recepcja@hoteljubilat.pl
www.hoteljubilat.pl

17
Lwów

tel. +48 84 638 76 43, 508 108 524
e-mail: biuro@restauracja-jubilat.pl
www.restauracja-jubilat.pl
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