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Magiczne
Roztocze
To już trzynasty numer.
Mogłoby się wydawać, że przez tyle lat
magia tej niezwykłej krainy położonej na
pograniczu polsko-ukraińskim osłabła.

N

ic z tych rzeczy. Jest Roztocze jeszcze bardziej magiczne
niż było. Nie tylko przyciąga nowych ludzi, ale też wychodzi im naprzeciw. To już nie tylko kraina geograficzna, ale
także styl życia i stan ducha. Wykracza ona daleko poza
swoje granice. Pasmo wzgórz o długości ok. 180 km, ciągnące się
od Kraśnika po Lwów oferuje wszystko, co gdzie indziej rozrzucone
jest na ogromnej przestrzeni. Na Roztoczu każdy znajdzie to, czego
potrzebuje, to czego bezskutecznie poszukuje gdzie indziej, a co
najważniejsze wszystko to tuż, tuż, na wyciągnięcie ręki. Wystarczy
przyjechać i dać się ponieść drodze. Jest Roztocze miejscem nieoczywistym, gdzie przenikają się i splatają przestrzenie i czasy. Podróż przez Roztocze to podróż przez miejsca i ludzi. Przez historię
Roztocza Zachodniego, Środkowego i Wschodniego, przez Płaskowyż Tarnogrodzki i Równinę Biłgorajską. Bo w kręgu roztoczańskich
historii jest miejsce i dla Biłgoraja z sitarzami i dla Lasów Janowskich
z partyzanckimi szlakami, dla Puszczy Solskiej, i dla Zwierzyńca
z deptakiem gwarnym i tłumnym. Jest to miejsce gdzie szczebrzeszyński chrząszcz idzie w zawody z konikiem polskim z Roztoczańskiego Parku Narodowego.
Lulecznica kraińska ukrywa się przed egzotyczną kłokoczką.
Gdzie różnorodność lasów obiecuje zawsze czyste i świeże powietrze przesycone ciszą i zapachem sosen, buków, jodeł, dębów
i grabów. Gdzie jak w Siedliskach można dotknąć drzew sprzed 15
milionów lat ( taka podróż do miocenu tylko na Roztoczu). A w mistycznej Iwni niemalże sięgnąć gwiazd rozsypanych w kosmicznej
pustce w chwili Wielkiego Wybuchu. Tutaj, na pograniczu, na każdym kroku można spotkać ślady i artefakty kultury polskiej, ukraińskiej i żydowskiej obecnych w historii Roztocza od jego zarania.
Język ukraiński, polski i jidisz jest obecny w imionach miejsc, ludzi
i kamieni. Kościoły, bożnice i cerkwie są nieodłącznym elementem
krajobrazu kulturowego.

Kamieniarka józefowska w zachodniej i środkowej części Roztocza walczy o palmę pierwszeństwa z kamieniarką z ośrodka kamieniarskiego w Bruśnie Starym na Roztoczu Wschodnim. Dziesiątki
tras rowerowych i szlaków turystycznych prowadzi od jednej niespodzianki do drugiej. Krajobrazy zmieniają się jak w kalejdoskopie,
głęboko ukryte tajemnice i zapomniane trakty czekają na odkrycie
przez tych, którzy wybierają własną drogę.
Smaki i zapachy Roztocza nie pozwalają minąć ich obojętnie. Tanew z szumami, dziki Wieprz i najdziksza z nich Sołokija pełna meandrów, zapraszają na niezbadane wody. Liczne festiwale i zaskakujące
wydarzenia kulturalne, rajdy rowerowe, festyny, dostarczają wrażeń
nie tylko w sezonie turystycznym, ale przez cały rok. Ludzie z Roztocza oferują gościnę i dobre słowo, opowiadają legendy i wskazują
drogę tam gdzie nie ma już żadnych drogowskazów.
Tego wszystkiego można dotknąć, zobaczyć na własne oczy,
przeżyć. Ale to, co na Roztoczu najważniejsze, to jego genius loci,
duch Roztocza, do dzisiaj niezdefiniowany przez nikogo, a doświadczany przez wszystkich stan równowagi i spokoju niespotykany gdzie indziej. Magia Roztocza trwa.
Dajcie się jej oczarować.
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Cerkiew pw. św. Paraskewii w Kniaziach

Cerkiew pw. św. Mikołaja w Hrebennem

Lubycza
Królewska
600 Lat

Nieodkryty skarb Roztocza

15 czerwca 2022 r. Lubycza Królewska będzie obchodziła swoje
600-lecie. W 1422 r. dwaj Wołosi Jakub i Miczko otrzymali od księcia
Siemowita kniaziostwo w Kniaziach i młyn w Teniatyszczu. Na przestrzeni wieków historię tych ziem tworzyli Wołosi, Polacy, Rusini i Żydzi.
Przez cały rok 2022 na terenie Gminy Lubycza Królewska organizowane
będą: wykłady, spotkania, koncerty, wystawy przypominające i uświetniające tę rocznicę.
Gmina Lubycza Królewska położona jest na Roztoczu Wschodnim,
w powiecie tomaszowskim, w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego. Na jej terenie mieści się przejście graniczne z Ukrainą: Hrebenne – Rawa Ruska, znajdujące się na dawnym królewskim szlaku z Warszawy do Lwowa. Ze względu na położenie, wielokulturowość i historię, teren
Gminy Lubycza Królewska jest bogaty w walory turystyczne – przyrodnicze
i kulturowe. Jedną z głównych atrakcji tej części Roztocza jest Krągły Goraj
(388,7 m n.p.m.) – najwyższe wzniesienie województwa lubelskiego .
Przez teren gminy przebiegają szlaki piesze: „Wolnościowy”- czerwony, „Centralny Szlak Pieszy” – niebieski, „P.O. Goraje” – żółty, „Nad Sołokiją” - niebieski, rowerowe – „Centralny Szlak Rowerowy Roztocza”

Kaplica na wodzie w Siedliskach
– czerwony, „Przez Goraje” – zielony, ścieżki turystyczne w Siedliskach:
Zielona – przyrodnicza, Niebieska - historyczna. W publikacji Rowerem po
Roztoczu znajdziemy również inne propozycje tras przeznaczonych do turystyki rowerowej.
Centralnym punktem gminy jest miasto Lubycza Królewska, położone przy drodze nr 17, w którym turysta może liczyć na: miejsca noclegowe, dobrą infrastrukturę sportową (stadion miejski), zabytki - dom doktora
Ignacego Weissa (obecnie Gminna Biblioteka Publiczna), kościół parafialny
z przywiezionym w 1946 r. z Rawy Ruskiej obrazem Matki Bożej Różańcowej, dwa cmentarze greckokatolickie z ponad setką wapiennych krzyży nagrobnych (wiele to tzw. kamieniarka bruśnieńska). Na jednym z lubyckich
cmentarzy umieszczono przeniesioną z Teniatysk drewnianą osiemnastowieczną dzwonnicę.
W niedalekich Kniaziach znajdują się ruiny greckokatolickiej cerkwi pw.
św. Paraskewy, zaprojektowanej przez Szymona Tarnawskiego, budowanej w latach 1798-1806. Cerkiew została ufundowana przez Kniaziów lubyckich. Od 1916 r. znajdowały się w niej relikwie św. Paraskewy. Budowla
bardzo ucierpiała podczas drugiej wojny światowej i dziś jest jedną z największych ruin na terenie województwa lubelskiego. Niedaleko znajduje się
cmentarz z grobami kniaziów lubyckich. Ruiny cerkwi w Kniaziach posłużyły jako plan filmowy, nominowanego do Oscara w 2019 r. filmu „Zimna
Wojna” Pawła Pawlikowskiego.
Ruda Żurawiecka to miejscowość położona w odległości trzech kilometrów od Lubyczy Królewskiej. Przy starym młynie możemy skorzystać
ze spływu kajakowego po rzece Sołokiji. Dodatkowo teren przy młynie wykorzystywany jest przez członków stowarzyszenia „Morsy spod Młyna”,
którzy w okresie zimowym organizują cotygodniowe spotkania miłośników
zimowych kąpieli.
Przy drodze z Lubyczy Królewskiej do Nowosiółek znajduje się rezerwat
przyrody Machnowska Góra. Zobaczymy tam roślinność kserotermiczną
z chronionymi gatunkami fauny i flory. Szczególna ochroną objęta jest populacja, występującego tutaj storczyka purpurowego. W rezerwacie zoba-

Krągły Goraj
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czyć można również: storczyka kukawkę, szafirka miękkolistnego, goryczkę
krzyżową, dziewięćsiła popłocholistnego.
Pomiędzy Machowem Nowym a Wierzbicą, na łąkach zwanych
Czernewo, przy cudownym źródełku można podziwiać makietę dawnej
cerkwi, wykonaną przez jednego z mieszkańców Machnowa Starego. Natomiast w okolicach Mostów Małych spotkamy kilkanaście bunkrów Linii
Mołotowa, wybudowanych przez sowietów w latach 1939 – 1941; Teniatyskach znajduje się cerkwisko po zniszczonej cerkwi św. Dymitra.
Hrebenne to miejscowość położona przy drodze prowadzącej do polsko-ukraińskiego przejścia granicznego Hrebenne – Rawa Ruska. Jednym
z najpiękniejszych zabytków Hrebennego jest, zbudowana około 1697 roku
na wzgórzu, trzykopółowa drewniana cerkiew pw. św. Mikołaja. W świątyni można zobaczyć cenny ikonostas. Obok cerkwi znajduje się zabytkowa
drewniana dzwonnica.
Położone przy granicy z Ukrainą Siedliska to jedyne w Polsce miejsce, gdzie w dużym skupisku występują liczące 15 milionów lat fragmenty skrzemieniałych drzew. W „Muzeum Skamieniałych Drzew”
zobaczymy ponad 530 różnej wielkości okazów tego reliktu przeszłości.
Placówka posiada również znaczne zbiory etnograficzne i łowieckie.
W Siedliskach spotkamy liczne kapliczki przy źródełkach, poznamy historię książęcej rodziny Sapiehów, zwiedzimy cerkiew greckokatolicką i kościół
rzymskokatolicki ufundowane przez Pawła Sapiehę, pierwszego Prezesa
Polskiego Czerwonego Krzyża, pochowanego na miejscowym cmentarzu.
Wędrując „niebieską” ścieżką historyczną zobaczymy blisko dwustuletnie
dęby i położoną przy leśniczówce plantację cypryśnika błotnego, który jest
rośliną najbardziej podobną do rosnących na tym terenie przed milionami
lat cyprysami, które w wyniku fosylizacji przemieniły się w skrzemieniałe drzewa.

Muzeum Skamieniałych Drzew w Siedliskach
Ukrainie organizowany jest międzynarodowy rajd rowerowy. Wraz z gminą
Horyniec Zdrój organizujemy rajd rowerowy na trasie Lubycza Królewska –
Horyniec Zdrój – Lubycza Królewska, a z PTTK Odział w Zamościu organizowane są dwa rajdy piesze (jeden na wiosnę, drugi jesienią). Stowarzyszenie
„Morsy spod Młyna” jest współorganizatorem wraz z gminą „Biegu Morsa”.
Rok Jubileuszowy będzie obfitował w szereg wydarzeń kulturalnych, naukowych i sportowych. Szczegóły znajdą Państwo w tej części „Magicznego Roztocza”, która dotyczy wydarzeń w regionie.

Huta Lubycka to miejscowość, z której najłatwiej dotrzemy do Krągłego
Goraja i położonych wśród lasów bunkrów tzw. Linii Mołotowa. W miejscowości znajdziemy kwatery agroturystyczne oraz pole biwakowe.
Gmina Lubycza Królewska jest organizatorem i współorganizatorem
licznych imprez turystycznych. Wspólnie z samorządem Rawy Ruskiej na

Pomniki przyrody w SIedliskach.

Dzwonnica w m. Kornie

Bunkier Linii Mołotowa
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Kajakowe
Dla jednych – relaks, dla drugich trochę
adrenaliny – w zależności od odcinka rzeki
na jaki się wybiorą. To wszystko okraszone
szczyptą emocji, solidną garścią przyrody
i szumu wody. Trzeba powiedzieć, że szumu dosłownego, bo tu na Roztoczu szumi
woda wartko spływająca po szypotach,
czyli skalnych progach potęgowana szumem dostojnych drzew.
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Roztocze
To propozycja dla osób preferujących akty wny wypoczynek, których cieszy
obcowanie z przyrodą i doznawanie nowych wrażeń. To tutaj można skorzystać
ze spływu kajakowego pięknymi i czystymi rzekami jednego z najpiękniejszych
regionów w kraju.
Roztocze to kraina wielu rzek, na których są realizowane spływy kajakowe.
Główną osią wodną regionu jest rzeka Wieprz, z wieloma odcinkami udostępnionymi kajakarzom. Swoją przygodę wodniacką można rozpocząć w miejscowości

Hutki, gdzie znajduje się start do pierwszego etapu i w zależności od kondycji i wyboru jego długość może wynieść 6 km (Bondyrz I Chata Rybaka),
13 km (Bondyrz II – Stary Młyn) lub 16 km (Guciów). Można też wybrać trasę skróconą od przystani w Bondyrzu przy Chacie Rybaka do kolejnej wybranej przystani. Czas spływu wybranym odcinkiem wynosi od 1,5 – do 4
godzin. Dostępny odcinek rzeki jest stosunkowo płytki i bezpieczny, przez
większość trasy koryto jest kręte, malowniczo wijące się pośród łąk. Na
trasie przy młynach kajak trzeba przenosić na niewielkim odcinku.. Rzeka
tuż za Guciowem wpływa na teren Roztoczańskiego Parku Narodowego
i nie jest dostępna dla amatorów spływów.
Kajakowe eldorado znajduje się w Obroczy – to tutaj zaczyna się
kolejny etap kajakowej przygody. To właśnie tutaj nad brzegiem rozsiadły się liczne przystanie oferujące skorzystanie z wodnej atrakcji. Właśnie
stąd prowadzi najbardziej popularny odcinek spływów rzeką Wieprz prowadzący do zalewu Rudka w Zwierzyńcu. Jest to odcinek 7 km, który
można pokonać spokojnie w ciągu 1,5 godziny. Trasa malownicza i łatwa,
bez żadnej „przenoski”, leniwym nurtem rzeki do zalewu, gdzie kończymy
przy wybranej przystani.
Na brzegach znajdują się punkty gastronomiczne, przy których można się zatrzymać, ale wtedy długość spływu wydłuża się o czas spędzony
na przystanku. Trasa jest bardzo atrakcyjna, dostępna dla wszystkich, bez
ograniczeń wiekowych czy sprawnościowych ciesząca się popularnością
również wśród rodzin z dziećmi.
Z Obroczy można wybrać się na dłuższe etapy spływu: do przystani:
Bagno (13 km), Żurawica (16 km), Brody (20 km), Szczebrzeszyn (24 km),
a zaawansowani mogą kontynuować spływ do zalewu w Nieliszu na odcinku kolejnych 16 km.

Kajaki na Tanwii
dostępna jest na odcinku 6 km od miejscowości Paary do Huty Szumy,
odcinek bardzo bezpieczny, głębokość wody nie przekracza 1 metra, a na
tym odcinku rzeka jest kręta wąska i płytka. Przy spokojnym wiosłowaniu
czas trwania spływu wynosi od 2 do 3 godzin.
Osobom zaawansowanym polecane są spływy na trudniejszym odcinku, zaczynającym się za Rezerwatem „Nad Tanwią” prowadzące
przez dziką Puszczę Solską, gdzie rzeka jest głębsza i do pokonania jest
wiele przeszkód w postaci zwalonych drzew. Trasa długości 10 i więcej
kilometrów z możliwością ukończenia w Borowych Młynach, Borowcu lub
Olchowcu. Średni czas spływu wynosi ok. 8 godzin.
Na Roztoczu możemy pływać również po innych rzekach. Od lat organizowane są spływy po rzece Bukowa i Łada oraz Gorajec i Por, a ostatnio również dostępna jest Sołokija, która wpada do Bugu.

Wybierając się na spływ całodniowy rekomendujemy odcinek z Obroczy do Szczebrzeszyna, który można przepłynąć w ok. 6-7 godzin lub
podzielić go na dowolne, krótsze etapy. Cały szlak kajakowy z Obroczy do
Szczebrzeszyna jest oznakowany. Przed końcem każdego etapu widnieje
czerwona tabliczka z napisem „KONIEC ETAPU 50m”, natomiast na mostkach kończących etapy - zielone tabliczki z nazwą miejscowości, w której
się znajdujemy. Oznakowane są również niebezpieczne miejsca i miejsca
przenosek: czerwone tabliczki z napisem „UWAGA NIEBEZPIECZNE MIEJSCE 100m” oraz „UWAGA NIEBEZPIECZNE MIEJSCE PRZENOSKA 100m”.

Wbrew pozorom, żeby wybrać się na kajaki nie trzeba czekać do
lata. Na Roztoczu bowiem jest możliwość pływania przez 12 miesięcy
w roku. Wody rzek płyną wartkim strumieniem zasilanym licznymi źródłami, a temperatura wody między zimą a latem waha się jedynie o kilka
stopni. Niektóre firmy organizują spływy zimowe, a do tradycji już na
stałe wpisał się spływ sylwestrowo-noworoczny. Oczywiście najwięcej
pozytywnych wrażeń można doznać w upalne dni, kiedy możemy zresetować swój umysł aktywnie i rodzinnie odpoczywając na łonie roztoczańskiej przyrody.

Tanew – to najpiękniejsza rzeka Roztocza z licznymi progami skalnymi zwanymi tutaj „szumami” bądź „szypotami”. Wije się malowniczo od
okolic Narola (Rezerwat Przyrody „Źródła Tanwi”) przez Rezerwat Krajobrazowy „Nad Tanwią” na odcinku niemal 115 km przez Roztocze i Puszczę
Solską uchodząc do Sanu w okolicy Ulanowa. Dla spływów kajakowych

Zdarza się, że w szczycie sezonu brakuje kajaków i trzeba czekać na
swoją kolejkę, dlatego warto wcześniej zarezerwować sobie kajak na określoną godzinę oraz odwózkę po ukończonym spływie. Warto też prześledzić oferty firm kajakowych, niektóre też dla spragnionych większych
wrażeń organizują również spływy nocne.
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Czy kiedykolwiek przed zjedzeniem zastanawialiście się skąd
bierze się wasza marchewka, konfitura, kasza? Spróbujcie trzymając
jabłko w ręku pomyśleć o przykładowym Panu Stasiu- sadowniku. Wyobraźcie sobie jak może wyglądać, czy ma żonę, córki, co lubi jeść i jak
się bawi, jak troszczy się o jabłonie. Weźcie do ręki chleb i pomyślcie
o rolniku, który zasiał ziarno, o młynarzu, który zmielił mąkę i o piekarzu, który go wypiekał, o kierowcy który przyjechał z dostawą i nawet
o pani sprzedawczyni. Proszę, zróbcie to choć jeden raz nawet jak teraz
trzymacie w ręku kawałek czekolady, albo kieliszek wina. Zapamiętajcie, co pomyśleliście wtedy o tym jedzeniu i czy było to tylko jedzenie,
a może cała historia i życiorysy ludzi, dzięki którym to mamy?

Wywiad
ZE SMAKIEM

jest mnóstwo, tylko trzeba je wydobyć, oznakować i spakować. Kilkanaście lat temu pewna lokalna spółka pozyskiwała środki przeznaczone na
zrzeszanie lokalnych producentów żywności oraz na ich promocję. Zainteresowała mnie nazwa oraz idea i zająłem się reaktywacją marki Koszyk
Roztoczański z naciskiem na promocję producentów i produktów regionalnych.
- No dobrze, a czy wszystkie surowce pozyskujesz z Roztocza,
bo różnie to bywa...?
Tak, to nie jest produkcja masowa, a raczej manufaktura. Postawiłem
na jakość i prawdę, bo te się zawsze obronią. A zasoby dobrych surowców
są na Roztoczu nieograniczone.
- Ja wiem, ale powiedz, co takiego sprawia, że nasze produkty
są wyjątkowe?
Są eko ( haha), tak wiem, że to slogan, ale ja to potrafię uzasadnić. Nie
ma u nas dużego przemysłu, jak Roztocze długie i szerokie, nie ma też
wielkich gospodarstw rolnych, ani produkcji rolnej na jakąś znaczącą dla
środowiska skale. Nie ma racji bytu określenie ,,produkcja”. Nazwałbym to
raczej manufakturami rolnymi.
- Co to wszystko znaczy? Jaki ma wpływ na jakość?

Produkty, to ludzie. Poszłam więc do ludzi-lokalnych producentów
żywności, jak to się dziś mówi i zapytałam ich jak mają na imię, jak się czują
i co myślą o swoich produktach. Oto opowieść z Roztocza:
Sebastian Wawrzusiszyn i jego żona Małgosia. Oboje z Tomaszowa Lubelskiego.
- Sebastian, kiedy zacząłeś interesować się gastronomią?
Zawsze byłem zainteresowany prawdziwym i dobrym jedzeniem. To
wyniosłem z domu rodzinnego. Mój tata Zbyszek z moją mamą Barbarą
ćwierć wieku temu otworzyli Bar pod Lasem. Oczywiście jak to w biznesie
rodzinnym, ja też byłem w to zaangażowany. Wtedy zrozumiałem, że to
maja pasja i przyszłość. Co prawda, na jakiś czas wyjechałem za granicę
i tam nie pracowałem w gastronomii, ale za to spotykając ludzi różnych
narodowości dowiadywałem się sukcesywnie o ich preferencjach żywieniowych, sposobie świętowania przy stole, poznałem wiele produktów,
dań, roślin, które nawet w dzisiejszej Polsce często nie są dostępne.
- Chcesz powiedzieć, że rozwijałeś się w tym kierunku i zdobywałeś wiedzę? I co, wróciłeś do Polski i skąd pomysł na Koszyk Roztoczański?
Akurat w tym czasie Polacy coraz częściej zaczęli poszukiwać dobrych
jakościowo, lokalnych produktów, których na moim ukochanym Roztoczu
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Gleby i rzeki są czyste, woda krystaliczna, a i powietrze dzięki wielkim
zasobom leśnym jest czyste i pełne zdrowotnych olejków eterycznych.
Gleba nie zawiera metali ciężkich. To ma wpływ na smak, bo smak to po
prostu skład chemiczny danego produktu i zawarte w nim proporcje. Są
jak dawniej, takie jak być powinny. Cała tajemnica. Teraz tylko uważać żeby
tego nie zepsuć.
- A co masz w tym koszyku, Sebastianku, parafrazując słowa piosenki ?
To, co tu na Roztoczu znajdę, tylko i aż, czyli miód, konfitury, herbatki
z naszych ziół i owoców które można wychrupać z herbatek, syropy owocowe i ziołowe o różnych smakach, w tym syrop do naszej roztoczańskiej
kawy przygotowywany głównie na święta, z nutą cytrusów, imbiru i przypraw korzennych, grzyby, ryby od lokalnych dostawców. Wszystko na “5” ;-)
- Tak, pięć smaków na piątkę … To, że roztocze jest fantastyczne
to ja wiem, ale żeby kawa rosła...
Nie rośnie, ale mamy lokalną palarnię gdzie się ją w mistrzowski sposób wypala. Krawtowa Caffe, tak się nazywa. A czemu przez W a nie F?,
od nazwiska właścicielki Eli Krawczyk. Miejsce i sposób wypalania ziarna
jest bardzo istotne. Na ten proces wpływa ciśnienie atmosferyczne, odpowiednia wilgotność powietrza, pogoda w danym regionie i wiele innych
czynników. Kluczem jednak jest powtarzalność produktu. Uzyskujemy ją

dzięki zabiegom zbliżonym do produkcji “manufakturowej”. Każda partia
ziaren jest starannie przeglądana, oczyszczana i wypalana w niewielkich
ilościach. Jest ręcznie pakowana z niezwykłą dbałością o wszelkie detale.
- A powiedz mi coś słodkiego ( hihi)
Konfitury, miód (hahaha) Miód zawsze tu był. Świadczą o tym choćby
popularne lokalnie nazwiska:Ulański, Bartecki, Bartnik, Bartnicki, a także
miejscowości jak Ulów, Pasieki, Medno czyli Miodno (legendarny wczesnośredniowieczny gród który znajdował się w okolicach Białej Góry). Powiem krótko: Jest miód, są pszczoły, jest czysto, jest ekologicznie.
- A żonie Małgosi co powiedziałeś jak chciałeś rozpocząć tą swoją “słodką” działalność?
Powiedziałem, że może nie być słodko ( śmiech). Na początku się trochę
obawiała, bo nie miała wcześniej do czynienia z gastronomią, ale pochodzi
z Tomaszowa Lubelskiego, zawsze lubiła wysokiej jakości produkty i załapała bakcyla z łatwością. Wymyśla też nowe produkty do koszyka, np sól
różaną do kąpieli czy firmowe świece z pszczelego wosku. Gosia zajmuje
się głównie prowadzeniem Warsztatu Smaku w Tomaszowie – jest to część
Manufaktury Kulinarnej gdzie powstają nasze ręcznie robione produkty garmażeryjne w tym pierogi, gołąbki, krokiety, bigos, smalczyk I inne. Można je
kupić w ponad 100 sklepach w regionie I nie tylko. Można zamówić przez
internet na www.ikoszyk.pl lub www.roztocze.love . Warsztat Smaku to
również lokal gastronomiczny który ze względu na bezpośrednie położenie
przy Zespole Szkół Techniczno Motoryzacyjnych działa jako stołówka. Można tu zjeść smaczny, niedrogi obiad przygotowany na bazie produktów od
lokalnych dostawców. Mam też szwagra Waldka, z którym hobbystycznie
robimy domowe wędliny oraz sery z mleka od krów wypasanych na Roztoczu. Produkty te są również w ofercie naszego Koszyka Roztoczańskiego.
- Gdzie to wszystko można dostać?

Mamy stoiska w hotelach w Tomaszowie Lubelskim i na Roztoczu.
Pierwszym miejscem gdzie poza naszym sklepem firmowym można było
dostać nasze produkty był i nadal jest Hotel Antoni w Koloni Łaszczówce.
To właśnie Państwo Wyszyńscy dostrzegli potencjał jaki drzemie w produktach regionalnych z Roztocza. Potem wprowadzili nasze pyszności do
swojego nowo otwartego (2021 r.) czterogwiazdkowego hotelu Szumy
Park w Suścu. Potem jak grzyby po deszczu posypały się oferty współpracy z różnymi obiektami tego typu. Dzisiaj nasz “Koszyk” można znaleźć
w Hotelu Ibis Styles w Tomaszowie Lubelskim, w pensjonacie i restauracji
Dominikańska w Krasnobrodzie, w restauracji Czar Roztocza czy hotelu
Roztocze w Zwierzyńcu. Miejscem obowiązkowym na turystycznej mapie
naszego regionu jest też Park Żywiołów w Budach gdzie oprócz zwiedzania licznych atrakcji można w restauracji Ignis zjeść pyszny obiad, a w sklepiku kupić pyszności z Koszyka Roztoczańskiego. Mamy sklep stacjonarny
na Zielonym Rynku w Tomaszowie, a jakby ktoś rozsmakował się i chciał
jeszcze, to wszystko można zamówić na naszych stronach internetowych
www.ikoszyk.pl oraz www.roztocze.love
Na portalu www.roztocze.love można również obejrzeć i dodać
ciekawe zdjęcia a także wymieniać się informacjami z innymi osobami
podróżującymi po Roztoczu. Jest to portal dedykowany turystom ale
nie tylko. W serwisie www.roztocze.love można znaleźć informacje o najciekawszych atrakcjach turystycznych, listę miejsc wartych odwiedzenia,
bazę noclegową i mnóstwo zdjęć krajobrazów Roztocza. Serwis jest przeznaczony dla wszystkich miłośników naszej zielonej krainy.
- No niektórzy się rozsmakowali. Wysyłasz swoje produkty do
Tajwanu,Singapuru, Wielkiej Brytanii czy krajów EU i dostajesz wiele nagród. Między innymi Srebrny Gryf Powiatu Tomaszowskiego
za propagowanie biznesu rodzinnego ale też tak prestiżową nagrodę jaką jest Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich
Polagra za Magię Lubczyku - ekologiczną przyprawę w płynie…
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No tak… (dumny uśmiech) Słuchaj, a jeszcze oleje mam w Koszyku Roztoczańskim.
- To daj, popróbujemy.
Naleję w kieliszki żebyś kolor widziała. I jak?
- Oleje pić z kieliszków, to tylko na Roztoczu. Dawno się tak nie
uśmiałam. Doskonały ten z konopi, wszystkie dobre, bardzo, ale ten
konopny jest ciężko dobrze zrobić, a jednak można.
Oleje mam z Olejarni Wieprzów od Mariusza. Mariusz Lizut z żoną Elą
tłoczą go od ponad 40 lat.
-Zadzwońmy do Mariusza, niech coś opowie.
Hej Mariusz. Masz tu Edytę, gastro-maniaczkę i opowiadaj o olejach,
bo jej smakowały.
...“Jestem Mariusz z Wieprzowa .. Król Oleju” (śmiech). Dzień Dobry.
- Dzień dobry, jak zostać królem oleju Mariusz? Opowiedz coś,
co uważasz za najważniejsze.
Królem oleju zostaje się jak w monarchiach, poprzez sukcesję tronu
(śmiech) - z pokolenia na pokolenie. Na Roztoczu tradycyjnie tłoczyło się
olej z rzepaku na ciepło, żeby go dodać do potraw wigilijnych. Zawsze na
wsi był ktoś kto miał kierat. Mój ojciec miał też gar pod którym się paliło
ognisko, i tłocznię do oleju. A że sąsiedzi siali rzepak, to znosili w grudniu
ziarno do sąsiada ze sprzętem i zaczynało się tłoczenie. Okolica pachniała
gorącym rzepakiem, no i wiadomo, była okazja do sąsiedzkich spotkań.
Magiczny to był czas. Później zostawały wytłoczyny, tak zwany makuch,
którym karmiło się zwierzęta i domowy przychówek. Tak w zasadzie jest
do dziś, tylko zamiast kieratu jest więcej techniki ale zachowaliśmy tradycyjne metody tłoczenia. Siejemy swoje ziarna i rozszerzyliśmy asortyment
o len, konopie , słonecznik i inne oleiste. Tłoczymy też na zimno.
- Słucham Cię i słyszę dobrego, prostodusznego człowieka. Ja
wiem już od dawna, że tacy szczerzy ludzie zawsze robią dobre jedzenie. Czyli kiedyś olej był rzeczą zwyczajną , wynikającą z lokalnej tradycji?
Z biegiem lat, jakoś ta tradycja tłoczenia na każdej wsi wygasła, a popyt
lokalnie na olej był, a nawet wzrastał, bo w końcu to smaczny olej i każdy
chciał go mieć na Wigilię. Sprzedawaliśmy na Rynku w Zamościu za czasów
Stanu Wojennego, oczywiście wtedy nielegalnie i dostaliśmy mandat od
milicji. Z czasem postanowiliśmy zalegalizować działalność i tak tłoczymy
i tłoczymy bez przerwy, bo cała Polska lubi takie oleje. Zaczęli do nas przyjeżdżać turyści żeby kupić nasze płynne złoto i wypytywali jak, co, gdzie?
Opowiadaliśmy, ale z czasem uznaliśmy z rodziną, że zrobimy pokazy tłoczenia, muzeum olejarstwa i można u nas w Olejarni Wieprzów zobaczyć
jak to się działo i dzieje obecnie. Pokazy takie robimy również w terenie także
zapraszamy do współpracy (dożynki, imprezy plenerowe itp).
- Dzięki Mariusz. Na szczęście teraz wszystko można zalegalizować i jest wiele ułatwień dla rolników, więc historia o aresztowanym
oleju niech pozostanie wspomnieniem. Zmęczyłam Sebastiana,
ziewnął i poszedł po cichu zajrzeć do mrugających w garach wędlin
Sebastianowo- szwagrowej produkcji.
Na Roztoczu jest olejarni kilka, o nich pisać będę w przyszłym roku.
Porównajcie smaki, bo każda rodzina ma trochę inny, swój smak, histo-
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rię i tradycję, bo smak tworzą ludzie. Wrócił Pan Sebastian, ma szczęśliwą
minę. Widocznie zadowolony z ,,urobku” wędliniarskiego. Już powinnam
pojechać dalej, ale jeszcze zaspokoję swoja ciekawość.
- No to Olejarnia Wieprzów przepytana. Seba, a co z Barem pod
Lasem.Otwarty? Pamiętam, że kiedyś to był obowiązkowy przystanek na schaboszczaka, golonkę i żebra dla kierowców i miejscowych.
Niestety pandemia Covid19 “zamknęła” nasz Bar Pod Lasem. Ale jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Mamy plan na coś nowego. Na
razie szczegółów nie zdradzę bo wszystko jest w fazie projektu. Ale będzie
fajnie, świeżo, lokalnie. Będzie trochę inaczej, bo czas płynie i trzeba z duchem czasu iść w każdej branży, ale my zmieniając formułę zachowujemy
tradycję, może nawet bardziej niż za starych czasów. Będziemy serwować
to, czego już brak na stołach w naszej codzienności, czyli nazbierane w lesie grzyby, wydojone przed chwilą mleko i ze śmietany uklecone masło,
jajka od baby (przyp. Jakby ktoś nie wiedział, to baby siedziały na rynku
i sprzedawały nabiał, czasem drób, warzywa, owoce prosto ze swojego
gospodarstwa i szło się na zakupy albo do sklepu, albo do baby, a że
u baby lepsze, to do tej pory siedzą u nas baby i sprzedają) wszystko to
bez zbędnych zabiegów, przygotowanych prosto, szanując produkt używamy do naszych dań. Można będzie popróbować produktów z Koszyka
Roztoczańskiego, a nawet o wiele więcej. W nowym projekcie nic nas nie
będzie ograniczać, no może dostępność sezonowa danego produktu.
Menu będzie zmienne i każda kolacja składać się będzie z innych dań, ale
zawsze złożona z produktów z Roztocza i oparta na tradycyjnych daniach
lub daniach osnutych na kanwie naszych szeroko pojętych roztoczańskich tradycjach gastronomicznych, które pochodzą z różnych okresów
lokalnej historii. Także w przyszłym roku kiedy będziesz pisać o lokalnych
olejarniach być może wtrącisz słówko o naszym na razie tajemniczym
projekcie :-) Będzie można dobrze zjeść ale nie tylko...
- Lepiej nie pytam, co znaczy nie tylko (śmiech) No, łatwo sobie
to wyobrazić patrząc na zasobny w przeróżne nalewki i destylaty
prywatny barek Sebastiana. Nie było pytania. Co byś dodał na koniec, bo na pewno tematu nie wyczerpiemy, a jeszcze do Bełżca
muszę jechać?
Nic dodać, nic ująć. Smacznie i zdrowo zjeść, a na dobre trawienie popić czymś niepoprawnym politycznie. I mamy to czego w życiu potrzeba,
dobrze mówię ?
- Nie wiem czy dobrze, ale na pewno szczerą prawdę. Niech każdy wyczyta to co z tego zechce dla siebie. Jadę do Karpówki.
Anka Kuśmierczuk- Poławiaczka Karpi.
- Hej. Sorry za spóźnienie. Sebastian ( bo oni wszyscy się tu znają) dużo gada, a i mi nic nie brak, a jak kulinaria, to sama wiesz. Ledwo wyszłam. Aniu, co byś mi chciała powiedzieć, co jest ważne?
Edytka, ja stawiam na ekologię. U nas w karczmie i w przetworach
rybnych nie ma sztucznych dodatków i wszystko wykorzystujemy. Robimy buliony, wywary z tego, co zostaje po odfiletowaniu. Z mięs od płetw
i od ogona robimy pasztety i naszego karpiarza. To bardzo dobre mięso,
ale ludzie chcą fileta bez ości jeść. Dla mnie to zrozumiałe poniekąd. Na
przykład Karpiówka jest tak naprawdę płuczką. W płuczce przepłukujemy
ryby w sezonie żeby były pachnące zanim trafią do sprzedaży, no a stała

nieużywana prawie cały rok, tata zaproponował żebym otworzyła karczmę i udało się.
- Jesteś ichtiologiem.
Tak, pradziadek wykopał staw, ten pierwszy na którym stoi Karpiówka
i zaczął hodować ryby i tak zostało w naszej rodzinie, ale mamy stawów
o wiele więcej. Skończyłam te studia żeby bardziej zrozumieć ryby. Kocham to, co robię.
- Smak Twojej miłości czuć w produktach, a najbardziej w wędzonym karpiu. Mamy go w końcu na liście produktów regionalnych Województwa Lubelskiego. Co roku go próbuje i co roku tak
samo dobry. Gratuluję trzymania jakości.

Nie mogłabym inaczej. Ten, kto sprzedaje niedobre ryby robi krzywdę
zarówno konsumentom i bezcześci szlachetny smak mięsa.
- A masz poczucie, że robisz coś dobrego w kwestii tradycji
i smaku dla Roztocza i turystów?
Tak, to co robię w życiu daje mi satysfakcję na wielu płaszczyznach.
- Widać, ładnie i zdrowo wyglądasz, tryskasz życiem i humorem. Znowu potwierdza się zasada, że dobre jedzenie pochodzi od
szczęśliwych osób.
Podsumowanie: Kocham ich wszystkich za to co robią, szanuję za
pasję i za to, że nawet jeśli są już dziś znaczącymi przedsiębiorcami pozostali życzliwymi ludźmi. Poznajcie ich. Zapraszam na Magiczne Roztocze.
Edyta Szast
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Beata i Andrzej Skrzyńscy
Guciów 21, 22-470 Zwierzyniec
tel 793 668 445
www. wiejski-chleb-na-zakwasie.pl
domowe.smaki@interia.pl

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

Zapraszamy
do Guciowa

Zalew rekreacyjny w Józefowie, fot. T. Olszewski

Józefów

Kamieniołomy w Józefowie, fot. T. Olszewski

Turystyczna Perła Regionu Lubelskiego,
Gmina Przyjazna Rowerzystom
i Rowerowa Stolica Roztocza

Gmina Józefów dziś jest wizytówką turystyczną Roztocza i województwa lubelskiego. Tytułowe wyróżnienia uzyskane w konkursach
wojewódzkich i ogólnopolskim są tego potwierdzeniem. Odwiedzający
będą tu mogli zaznać ukojenia od codziennych trosk, wzmocnić tężyznę fizyczną i wypocząć. O jej wyjątkowości decydują walory przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe (w granicach gminy Józefów znajdują
się 2 parki krajobrazowe: Puszczy Solskiej i Krasnobrodzki oraz Roztoczański Park Narodowy). Do tego przyczynia się również bardzo
dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna, 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, 7 szlaków pieszych i 7
ścieżek poznawczych. To wszystko umożliwia każdemu wybór różnych
form spędzania wolnego czasu. Nasze propozycje to:
• Singletrack Józefów – to nowa super atrakcja dla rowerzystów;
ośmiokilometrowa, jednokierunkowa, utwardzona, o szerokości 1,5
m, ścieżka rowerowa wijąca się między drzewami po pagórkowatym terenie z Hamerni do Józefowa;
• rajdy rowerowe i piesze trasami i szlakami Roztocza;
• kąpielisko z zapleczem gastronomicznym, siatkówka plażowa,
pływanie kajakiem, rowerem wodnym po zalewie rekreacyjnym;
• spacer lub jogging szlakami pieszymi i nordic walking wytyczonymi w sposób umożliwiający dotarcie do najciekawszych miejsc
miasta i gminy Józefów, m.in.: fontanny, baszty widokowej, kamieniołomów, pawilonu geoturystycznego, synagogi, kirkutu, źródeł
i malowniczej doliny rzeki Nepryszki;
• dla najmłodszych: zjeżdżalnia rodzinna przy zalewie rekreacyjnym, kąpiel pod nadzorem ratownika, place oraz sala gier i zabaw
Piccoland – ul. Broniewskiego 14;
• tenis ziemny, piłka nożna, siatkówka i koszykówka na „Orliku”, możliwość korzystania z siłowni zewnętrznej i ścianki wspinaczkowej
przy „Orliku” oraz siłowni w Miejskim Ośrodku Kultury;

• wędkowanie nad zalewami wędkarskimi;
• narciarstwo biegowe i zjazdowe – stacja narciarska w Szopowem;
• obserwacje przyrodnicze.
Na terenie gminy znajdują się miejsca, będące „turystycznymi perełkami Roztocza”. Są to: Górecko Kościelne z kapliczką na wodzie i modrzewiowym kościołem z 1768 r., obok którego biegnie aleja pomnikowych
dębów; Florianka, znana m.in. z hodowli koników polskich; rezerwaty
„Czartowe Pole” oraz „Szum” chroniące malowniczo ukształtowane
doliny rzek Sopot i Szum z występującymi tu wodospadami w otoczeniu
bogactwa szaty roślinnej.
Na szczególne podkreślenie zasługują osiągnięcia Gminy Józefów w zakresie rozwoju turystyki rowerowej. 99 zorganizowanych
rajdów rowerowych przez stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa, w tym 7 międzynarodowych - na Ukrainę, opracowanych
i wydanych kilkanaście map i przewodników dla rowerzystów w wielotysięcznym nakładzie oraz ww. szlaki i trasy rowerowe, stanowią 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 6879669, e-mail – it@ejozefow.pl
Gmina oferuje bezpłatną aplikację mobilną pn. „Józefów i Roztocze
Środkowe” w App Store i Google play, działającą w trybie offline. Na
turystów czeka w gminie ok. 700 miejsc noclegowych, w tym usytuowane w Józefowie Schronisko Młodzieżowe PTSM i PTTK z 50 miejscami
noclegowymi – www.poznajroztocze.pl. Ceny od 25 zł za osobę.
Tekst i opracowanie - Robert Rabiega

Singletrack Józefów, fot. M.Konopka

RoweLove Roztocze
rajd rowerowy, fot. R.Rabiega
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Odkryj
magię Roztocza
W pędzie życia chcemy odpocząć w niebanalnym miejscu. Gdzie
poczujemy się wyjątkowo. Gdzie poczujemy bliskość natury. Marzymy o
tym aby nasze ważne wydarzenia w życiu miały unikalną oprawę.
Luksus natury to format naszego obiektu. Dajemy to o czym marzysz.

Domki
Rezerwacje od lipca
ironlandpl
ironland_pl
+48 514 101 205
ironland.pl

Odpocznij
sobie

Z kodem MR2022 -10% na rezerwacje
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Glamping

Bar

Wieczory panieńskie i kawalerskie
Grille

Ogniska

Imprezy

Trakt Zaklętych Moczarów
Plac maszyn wodnych

Kajaki

Zwiedzanie warto zacząć od najcenniejszego zabytku miasta jest nim
kościół pw. Zwiastowania NMP. Ta modrzewiowa świątynia została wybudowana w stylu barokowym z fundacji ordynata Tomasza Zamoyskiego w roku 1627. Manierystyczny ołtarz główny z cudownym obrazem MB
Szkaplerznej (Tomaszowskiej) pochodzi z XVII wieku. Cennymi elementami wyposażenia kościoła są: barokowa belka tęczowa z grupą ukrzyżowania z I poł. XVII w. oraz ambona, kamienna chrzcielnica, rokokowe stalle
i konfesjonały.

Tomaszów
Lubelski

Ławeczka dra Janusza Petera

Lubię to miasto

W centrum miasta znajduje się cerkiew pw. Świętego Mikołaja Cudotwórcy. Cerkiew posiada unikalną wewnętrzną polichromię z wizerunkami świętych, ciekawą bryłę architektoniczną, odrestaurowany ikonostas
oraz specyficzny dla prawosławia klimat. Budynek zaprojektowano w stylu neorosyjsko-bizantyjskim. W świątyni znajduje się ponad 400-letnia ikona Bogurodzicy. Nieopodal cerkwi stoi drewniana „Czajnia” Wzniesiono
ją z okrągłych bali, na wzór domów z północnej Rosji która pełniła rolę
herbaciarni. Okazją do budowy była koronacja cara Mikołaja II. Po drugiej
stronie ulicy stoi ławeczka doktora Janusza Petera. Pomnik ma kształt
leżanki, jakie można spotkać w wielu gabinetach lekarskich. Ławeczkależanka powstała w 2014 r. i jest dziełem poznańskiego artysty Roberta
Sobocińskiego, twórcy, rn.in. pomnika Józefa Piłsudskiego w Kut
nie.
Mieszkańcy twierdzą, że ławeczka leczy. Wystarczy się na niej przysiąść
i dotknąć stetoskopu. Z Rynku w stronę Lwowa prowadzi najdłuższa ulica
miasta, przy której znajduje się sporo zabytkowych budynków. Po prawej
stronie ulicy stoi kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa z 1935-49 r.
z amboną w kształcie łodzi z Uhnowa i obrazem Madonny z Dzieciątkiem
z XVIII w. Naprzeciwko, na skwerze, na wysokim cokole mieszkańcy, aby
chronić się przed zarazami, postawili w 1782 r. figurę św. Tekli, a obok
pomnik poświęcony żołnierzom kampanii wrześniowej 1939 roku. W dawnym więzieniu UB - miejscu kaźni zw. „Smoczą Jamą” znajduje się Izba
Pamięci Terroru Komunistycznego. Przetrzymywano tu i mordowano
głównie żołnierzy AK i BCh. Po drugiej stronie ulicy obok Urzędu Miasta
znajduje się budynek o ciekawej bryle architektonicznej zwany „Cybulówką”. Został wzniesiony w 1atach 1928-29 przez lekarza powiatowego dra
Stefana Cybulskiego. W latach 1944-1956 siedzibę swoją miał tu Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, tuż obok znajdują się budynki
z okresu międzywojennego: budynek dawnego sejmiku z salą reprezentacyjną im. Tomasza Zamoyskiego oraz sądu.
Tomaszów Lubelski i jego okolice były miejscem intensywnych dzia
łań wojennych. Przy ul. Lwowskiej znajduje się cmentarz z kwaterą żoł
nierzy polskich, którzy zginęli we wrześniu 1939 r. oraz nagrobkiem gen.
Tadeusza Piskora - dowódcy połączonych armii „Kraków” i „Lublin”.
Jego ostatnim życzeniem było spocząć wśród swoich żołnierzy, co stało się w 1990 roku po sprowadzeniu prochów dowódcy z Anglii. Miasto
upamiętnia bitwy stoczone pod Tomaszowem Lubelskim w 1939 r. organizując w trzecią niedzielę września rekonstrukcję historyczną.
W zachodniej części miasta znajdują się tereny rekreacyjne: zrewitalizowany Park Miejski z amfiteatrem. Tuż obok znajdują się tereny OSiR
„Tomasovia” z nowoczesną Krytą Pływalnią, torami do jazdy na rolkach
i wrotkach oraz tereny leśne Siwa Dolina - rekreacyjny teren z wytyczonymi trasami do narciarstwa biegowego, do biegania i spacerów.

Park miejski.

kościół pw. Zwiastowania NMP

Kryta pływalnia fot. P Łoza
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Historia Bełżca osady założonej jako miasteczko nad
leśnym strumieniem Bełżec, zwanym dzisiaj Krynicą
Bełżecką, Kryniczkami, albo po prostu Źródłem sięga
1607 roku. Najstarszym zabytkiem jest drewniana
cerkiew grecko-katolicka pod wezwaniem św. Bazylego z 1756 roku, a obok niej krzyże bruśnieńskie na
przycerkiewnym cmentarzu z XIX wieku.

Bełżec

Niedaleko jak przystało na pogranicze, gdzie obok siebie przez wieki istniało wiele kultur i wyznań stoi murowany kościół rzymskokatolicki pod
wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski z lat 1911-1912. Nieco wcześniej,
na niewielkim wzgórzu, który w miejscowych podaniach nazywany jest
kurhanem, przy wjeździe do Bełżca od strony Narola wita nas w murowanej kapliczce niezwykle kolorowa, niedawno odrestaurowana figura św.
Jana Nepomucena z pierwszej połowy XIX wieku. Ci, którzy poszukują śladów I wojny światowej znajdą w Bełżcu aż dwa cmentarze wojenne. Na miłośników kamiennej historii czeka na Zagórze, części Bełżca znajdującej się
przy drodze na Chyże jedyny na Roztoczu „krzyż wodowany”. Osadzony
na młyńskim kole kamienny krzyż, który był używany w ceremoniale przywoływania deszczu w czasie suszy. Niedaleko od krzyża, dosłownie o rzut
kamieniem rośnie pomnik przyrody, niepospolity, jedyny taki na Roztoczu
jałowiec pospolity o obwodzie pnia 92 cm. II wojna światowa odcisnęła
trwały ślad na Bełżcu - jest to dawny obóz zagłady, na miejscu, którego
powstało jedno z najmocniejszych, najbardziej przejmujących upamiętnień
zamordowanych tu Żydów z Polski i z całej Europy.
Współczesność Bełżca, to nie tylko rozwój lokalnych firm, ale i turystyki.
Prócz dwóch najważniejszych rowerowych szlaków są jeszcze trzy szlaki piesze. We współpracy z miastem Bełz w Ukrainie utworzono Turystyczny Szlak
Transgraniczny Bełżec – Bełz – Bełżec, liczący 333 km długości, który przebiega przez 33 interesujące miejscowości po obu stronach granicy. O podniebienie w Bełżcu zadba karczma „ Karpiówka” z niezrównanymi wariantami
dań na temat ryb, a w szczególności karpia, a pragnienie najlepiej ugaszą soki
z miejscowych owoców tłoczone w „Fabryce Soków”.

Warto też zajrzeć do Brzezin miejscowości leżącej na północ od Bełżca,
przy granicy z województwem podkarpackim. Z racji swojego położenia na
płaskowyżu mają do zaoferowania rozległe widoki na Pagóry Bełżca na zachodzie, wzgórza Roztocza Środkowego na północy i Roztocze Wschodnie
z jego dwoma koronnymi wzgórzami (nie licząc Wielkiego Działu) Długim
i Krągłym Gorajem na wschodzie. W samych Brzezinach czeka nas o wiele
więcej niespodzianek. Prócz skansenu, jaki w swoich budynkach gospodarczych zorganizowali Magdalena i Tomasz Szczepańscy, w którym znajdziemy nieprzebrane bogactwo eksponatów dokumentujących życie wsi
na przestrzeni wieków, oraz historię partyzanckiego oddziału AK porucznika
Stefana Kobosa, pseudonim „Wrzos” zaskoczy nas seria nietypowych i pięknych „deskali” tworzących swoistą galerię dzieł sztuki. Jedyną chyba w Polsce pod względem ilości prac bo aż 10 sztuk o różnych wielkościach. Podłożem, na którym powstały dzieła sztuki są stare drewniane budynki typu:
stodoły, domy czy deski. Prace wykonał sanocki artysta Arkadiusz Andrejkow. Obrazy są tak namalowane, aby nie ingerowały zanadto w budynek
oraz otoczenie. Surowe podłoża ścian, stanowią naturalne tło dla postaci,
a sami bohaterowie są malowani w sposób subtelny i częściowo transparentny, aby oddać klimat starej fotografii. Deskale powstałe w ramach projektu pn.: „W Hołdzie Żołnierzom Niezłomnym – „Cichy Memoriał”
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Wnętrze cerkwi
Brzeziny - deaskal

Brzeziny - deaskal

Cerkiew w Bełżcu

Fabryka Soków
Bełżecka Fabryka Soków
jest jak Fabryka Snów, nie ma nic
wspólnego z masową produkcją. To
najczystszej wody, a raczej najsłodszego soku manufaktura. Prawdziwa, rodzinna, prowadzona z sercem
firma, dzięki, której dostajemy do
rąk i delektujemy się czystym roztoczańskim złotem. Soki powstają
w lokalnej, rodzinnej tłoczni owoców i warzyw założonej w 2017 r.
i choć działa stosunkowo niedługo,
ma w swoim dorobku ponad 20 rodzajów różnych soków i 10 rodzajów
octów owocowych i kwiatowych.
Na Roztoczu cenimy, to co swoje,
zdrowe i naturalne, dlatego owoce z których produkowane są soki pochodzą głównie z rodzinnego sadu. Dzięki temu dba się o to aby sok zawsze
był najwyższej jakości, co jest ich największą zaletą. Właściciele starannie
dobierają również dostawców, aby oferowany przez nich asortyment był
najlepszej jakości, oraz pochodził z naszego regionu.
To właśnie powoduje, że produkty podbijają serca klientów. Tworzenie soków o najwyższej jakości i o wyśmienitym smaku to cel Fabryki
Soków, która również oferuje usługowe tłoczenie owoców i warzyw z dostarczonych przez klienta produktów. Sezon na tłoczenie rozpoczyna się
pod koniec lipca i trwa do ostatniego chętnego. Tłoczy się tylko owoce
zdrowe! Wytłoczony sok można również zapasteryzować w aseptyczne
worki z kranikiem, tzw. bag in box o pojemności 3L lub 5L. Ocet Jabłkowy Bełżecki ma barwę żółtą i cudowny aromat jabłek, połączony z charakterystycznym octowym zapachem. Jest żywy i niepasteryzowany. Wyróżnia go metoda produkcji, ponieważ, robiony jest z soku, a nie z obierek
bądź owoców zalanych wodą.
Dla osiągnięcia jak najlepszych walorów smakowych, wykorzystuje się
tylko zdrowe, w pełni dojrzałe owoce. Jest to produkt tradycyjny wpisany
na Ministerialną Listę Produktów Tradycyjnych Województwa Lubelskiego. Można powiedzieć, że ocet jabłkowy bełżecki jest gminnym cudem,
który pokazuje wartościowy aspekt rolnictwa naszego regionu. Potencjał
jaki drzemie w polskiej produkcji rolnej, która jest naszym dziedzictwem
od dziada pradziada. Każda rzecz, która potwierdza naszą historię, tradycję, nasz patriotyzm regionalny i przywiązanie społeczne zasługuje na
miano cudu.

Karpiówka
O smaki w Bełżcu, podniebienia i żołądki dba od 2015 roku słynna
na całą Polskę „Karpiówka” prowadzona z prawdziwą wirtuozerią przez
Annę Kuśmierczak – Kuceł. Karp wędzony z Bełżca jest przygotowywany
w sposób tradycyjny według rodzinnego przepisu niezmiennego od siedemdziesięciu lat, wędzony jest nadal w małej, tradycyjnej wędzarce, co
wpływa na jego wyjątkowość i niepowtarzalność smaku. jest wyjątkowy
pod względem swoistej zbitej konsystencji oraz złotawego i błyszczącego
koloru uzyskanego dzięki odpowiedniemu doborowi drewna oraz czasu
wędzenia. Ryby pochodzą z własnego Gospodarstwa Rybackiego Bełżec,
które prowadzi swoją działalność już trzecie pokolenie. Perłą w koronie
„Karpiówki” są pierogi z farszem z karpia przygotowywane według rodzinnego przepisu pochodzącego jeszcze z lat 50-tych, są miękkie i bardzo
delikatne w kształcie półkolistym z charakterystyczną falbanką w miejscu
zlepienia, nie zawierają w sobie żadnych wypełniaczy i są klejone ręcznie, są
bardzo pyszne więc podbijają serca wszystkich, którzy je skosztują. Do przygotowania farszu wykorzystuje się karpia z tradycyjnej i naturalnej hodowli.
Produkty od lat są nagradzane w wielu konkursach, a karp wędzony
w 2020 roku został wpisany przez Ministra Rolnictwa na Listę Produktów
Tradycyjnych jako pierwszy z powiatu tomaszowskiego oraz przyznano mu
znak „Jakość Tradycja. W wojewódzkim etapie konkursu „Nasze Kulinarne
Dziedzictwo – Smaki Regionów” pierwszą nagrodę przyznano za karpiarza
– przysmak przygotowany na bazie mięsa z karpia. Równocześnie nominowano do Perły - prestiżowego ogólnopolskiego konkursu Smaki Regionów, a w finale w Poznaniu Perłę przyznano ( październik 2021r.). Od ponad
50ciu lat w rodzinie państwa Kuśmierczaków wędzenie było wyłączną domeną mężczyzn, niezmienny pozostał sposób przyprawiania ryb. Solenie
i obkładanie przyprawami ryby jak to robią tutaj jest znacznie bardziej pracochłonne niż zanurzanie jej w solance. Obecnie wędzone karpie z rodzinnego Gospodarstwa Rybackiego Bełżec są trafiają do szerokiego grona
klientów.
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Gmina Narol jako podkarpacka część Roztocza oferuje spokojne,
obfitujące w wyjątkowo urokliwe i zróżnicowane gatunkowo tereny
leśne, stawy z bogatą fauną, rezerwaty przyrody tętniące śpiewem
ptaków i roztaczające zapachy unikatowych roślin zasiedlających połacie
ich ściółki, rozległe krajobrazy pól uprawnych tworzących wielobarwną,
zmieniającą się mozaikę inną o każdej porze roku, a dla spragnionych
odkrywania mniej znanej kultury i tradycji pogranicza otworem stoją tu drzwi dawnych drewnianych cerkwi greckokatolickich, liczne
świadectwa kwitnącego niegdyś na tych terenach rzemiosła kamieniarskiego, w postaci kapliczek i krzyży bruśnieńskich, nieodłącznie
wpisanych w pejzaż Narolszczyzny oraz wiele innych elementów materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Ziemi Narolskiej.
Goście odwiedzający ten zakątek Roztocza, aby doświadczyć wszystkich jego walorów, mogą skorzystać z wielu form turystyki. Gmina Narol zadbała o to, by zarówno amatorzy aktywnego wypoczynku, jak
i ci lubiący umiarkowany wysiłek mogli w pełni poznać i rozsmakować
się w dobrodziejstwie tych terenów.

Aleja Kasztanowa

Do dyspozycji fanów dwóch kółek pozostaje tu ok. 150 km tras rowerowych, zaprojektowanych tak, by umożliwić odwiedzenie wszystkich
najciekawszych miejsc w gminie. Ścieżki rowerowe, głównie o szutrowej
i asfaltowej nawierzchni, są bardzo dobrze oznakowane. Dodatkowym
udogodnieniem podczas korzystania ze szlaków rowerowych jest to,
iż każda z 6 tras tworzy pętlę, dzięki czemu zwiedzanie staje się komfortowe, a planowanie wycieczek bezproblemowe. Przez Gminę Narol
przebiega również obszerny fragment Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo.
Przez atrakcyjne przyrodniczo oraz kulturowo miejsca prowadzą również szlaki piesze i ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne. Jedna z takich
ścieżek „Kobyle Jezioro” znajduje się u źródeł zaliczanych do najczystszych i największych rzek Roztocza – Tanwi. Torfowiskowy rezerwat
przyrody „Źródła Tanwi” to jeden z trzech ściśle chronionych obszarów na terenie gminy Narol, do których należy również: „Bukowy Las”
(z łanami pięknie kwitnącego, niezwykle aromatycznego czosnku niedź-

cerkiew w Łówczy
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wiedziego) oraz „Minokąt” (z okazami wiekowych jodeł oraz jeziorkami
polodowcowymi).

17 lipca 2022

18 września 2022

Pięknych miejsc można wymienić jeszcze wiele ale do najbardziej
charakterystycznych dla samego Narola należy niewątpliwie Aleja Kasztanowa, szczególnie pięknie prezentująca się w porze kwitnienia. Fragment drogi, przy której rosną wiekowe kasztanowce jest jednym z elementów XVIII w. założenia pałacowo-parkowego, którego filar – pałac
Łosiów stanowi kolejną atrakcję Gminy Narol. Obiekt obecnie poddany
jest pracom remontowym, okresowo udostępniany zwiedzającym.
Do zabytków wartych odwiedzenia zaliczyć należy malowniczo położoną wzdłuż głębokiego wąwozu, cerkiew w Łówczy oraz cerkiew
w Woli Wielkiej.

Rowerowy Rajd Pamięci
Bohaterów Ziemi Narolskiej

Jeden z narolskich zabytków zyskał swego rodzaju „drugie życie”
i od 2011 roku pełni funkcję Centrum Koncertowo-Wystawienniczego. W klimatycznym wnętrzu byłej cerkwi na Krupcu odbywają się liczne
koncerty i spektakle w ramach całorocznego cyklu Narolskich Spotkań, tam także początkiem września na Festiwalu Art’s of Narol gromadzą się koneserzy sztuki najwyższych lotów. Motywem przewodnim
przyświecającym temu wydarzeniu jest sztuka wyrastająca z wielokulturowości regionu, na którym się odbywa. Do Centrum Koncertowo-Wystawienniczego Narol zaprasza również w listopadzie na koncerty z cyklu Narolska Jesień z Bluesem.
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Warto odwiedzić Narol także w czasie majowego Konkursu Smaków Regionalnych Nalewek oraz lipcowego Cesarsko-Królewskiego Jarmarku Galicyjskiego. W trakcie tych imprez nadarza się okazja
do skosztowania regionalnej kuchni opartej na dziczyźnie i rybach, wędlin i serów wytwarzanych tradycyjnymi metodami oraz wspomnianych
już nalewek, charakterystycznych dla tego regionu.
Ofertę rozrywkową w ostatnim czasie Narol poszerzył o wydarzenia
sportowo-rekreacyjne. W tym roku, w sierpniu, zapraszamy na trzecią
już edycję Biegu po Wielkim Dziale, którego trasa wiedzie terenem leśnym ze schronami Linii Mołotowa. Kolejną propozycją sportową jest
Bieg Bobra z trasą wiodącą korytem rzeki Tanew. Dla cyklistów gmina
Narol proponuje rajdy rowerowe: czerwcowy „Po Roztoczu – z Przewodnikiem Metaforycznym” oraz wrześniowy „Rowerowy Rajd Pamięci Bohaterów Ziemi Narolskiej”.

Arts of Narol

Imprezą rozrywkowo-historyczną, jaką organizuje Narol, a która, mamy nadzieję, wejdzie na stałe do kalendarza tutejszych imprez,
jest rekonstrukcja historyczna „Śladami Jana III Sobieskiego”.

8 - 11 września 2022

W narolskiej gminie działają rodzime zespoły wokalne oraz taneczne.
Zespół „Galicjanki z Roztocza” pięknie rozsławia Narolszczyznę wygrywając każdy konkurs, na jakim prezentuje oryginalne pieśni ludowe
powstałe niegdyś na tych terenach.

Międzynarodowy

KONKURS
NALEWEK

Baza noclegowa w gminie Narol stale się powiększa, dzięki czemu
przybyli tutaj goście mogą wypocząć w klimatycznych drewnianych
domkach w pobliżu lasu, hotelach lub schroniskach młodzieżowych.

Zapraszamy do Narola!

Regionalnych

Narolska
Majówka

1 - 3 maja 2022

8 - 10 lipca 2022
XXII

www.narol.pl
ul. Rynek 2B/2

Galicjanki z Roztocza

www.gok.narol.pl

Miasto i Gmina Narol

Gminny Ośrodek Kultury w Narolu

Narol Naturalnie na Roztoczu

Centrum Koncertowo-Wystawiennicze
w Narolu
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GMINA SUSIEC
To kraina w sam raz dla rodzin szukających odpoczynku w nieskażonej przyrodzie,
ale też do zapoznania się z kulturą i tradycją regionu. Odbywają się tu coroczne
imprezy jak: wiosenny Jarmark Susiecki z Biegiem nad Tanwią, Otwarcie Letniska,
Dożynki, czy jesienne Święto Pieczonego Ziemniaka.
Wiele obiektów przystosowanych jest do przyjęcia młodzieży, która ma szanse
poznania walorów środowiska naturalnego i ukształtowania poglądów
dotyczących jego ochrony.

NOCLEG

Kędrawka
Ciotusza Nowa 112 (Kędrawka)
+48 789 690 002
+48 500 456 506
www.susiec.com.pl/kedrawka
Obiekt całoroczny

NOCLEG

RESTAURACJA

Ośrodek Wczasowy Roztoczanka
Susiec, ul. Tomaszowska 23
www.roztoczanka.com.pl
84 6654807, +48 605 924 859
Obiekt oferuje: 190 miejsc w domkach wypoczynkowych,
salę balową, wiatę grillową, basen.

NOCLEG

GASTRONOMIA

Dom Wczasowy Lech
Susiec, ul. Partyzantów 16
www.domwczasowy-lech.pl
84 6654887, +48 601 758 939
65 miejsc noclegowych
Obiekt całoroczny
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ROZTOCZAŃSKIE STOWARZYSZENIE
AGROTURYSTYCZNE W SUŚCU
Gmina Susiec to wymarzone miejsce do uprawiania turystyki aktywnej. Przez jej
obszar przebiega osiem pieszych szlaków turystycznych i siedem rowerowych.
Można wybierać trasy łatwe i bardzo trudne. Tutaj znajdują się też słynne
Roztoczańśkie Szumy - wodospady na rzece Tanew. Dla spragnionych przeżyć
wodnych do wyboru: spływy kajakowe lub zalew w Majdanie Sopockim.

Wszystkie te atrakcje w zasięgu ręki rezerwując miejsca w obiektach
Roztoczańskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego w Suścu

www.susiec.com.pl
44 obiekty

1000 miejsc

Znajdź swój
wymarzony nocleg

Tyle miejsc noclegowych
mamy do zaoferowania

NOCLEG

Stokrotka
ul. Tomaszowska 21A, Susiec
www.stokrotka-roztocze.pl
+48 606 456 125
+48 84 6654957
Obiekt całoroczny

NOCLEG

25 zł/doba

Od tej kwoty
zaczynają się noclegi

0 smogu
Roztoczańskie powietrze
jest krystalicznie czyste

KAJAKI

Spływy kajakowe
po Tanwi
Kajaki Susiec Sp. z o. o.
Huta Szumy 37, Rebizanty
gm. Susiec.
+48 605 335 133
www.kajakisusiec.pl

GASTRONOMIA

Leśny Zajazd
Susiec, ul. Piwna 8
www.susiec.com.pl/lesny-zajazd
+48 519 308 472, 84 6654817
40 miejsc noclegowych + domek
Obiekt sezonowy
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GMINA SUSIEC
Obszar o dużym zalesieniu, z kilkoma rezerwatami i wieloma rzekami takimi jak:
Tanew, Sopot, Jeleń, Potok Łosiniecki urozmaicającymi przyrodniczy krajobraz.
Tutaj odbywają się słynne kuligi, dające możliwość poznania Puszczy Solskiej
również w zimowej scenerii. Większe obiekty zapewniają obsługę grup szkolnych,
oraz organizują bale, wesela i imprezy zakładowe.

NOCLEG

RESTAURACJA

Pensjonat *** Sosnowe Zacisze
Susiec, ul. Turystyczna 27
+48 607-71-630
84 665-40-20
www.sosnowe-zacisze.pl
Obiekt całoroczny
Zapraszamy do naszych obiektów:
- Pensjonat * "Sosnowe Zacisze"
- Willa "Świerk" i "Jodełka"
- Pizzeria "Sosnowy Zakątek"
Jedyna w regionie pizzeria neapolitańska

NOCLEG

Forest Villa
ul. Tomaszowska 9, Susiec
www.forest-villa.com
+48 889 717 376
22 miejsca noclegowe
Obiekt sezonowy
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Oferujemy:
130 miejsc noclegowych, sale konferencyjne, sale bankietowe,
restaurację, kawiarnię, strefę SPA (basen, jacuzzi, 3 sauny),
salę zabaw, grotę solną, gabinet masażu, duży parking
Organizujemy:
szkolenia i spotkania rmowe, wypoczynek rodzinny,
zielone szkoł
szkoły, przyjęcia okolicznościowe, białe i zielone kuligi,
obozy młodzieżowe

NOCLEG

Rodzinny ośr. wyp. Korkosze
Huta Szumy 34, Korkosze
www.korkosze.roztoczesj.pl
+48 695 404 046, +48 695 404 047
Obiekt sezonowy

„Rowerem po Roztoczu” – to projekt dla tych, którzy chcieliby
połączyć aktywność fizyczną z podziwianiem urody krajobrazu, poznawaniem przyrody, historii i kultury regionu, wraz z delektowaniem się wszechobecną ciszą z dala od cywilizacji. Roztocze oferuje
gęstą sieć utwardzonych, w dużej części asfaltowych dróg, ale też
trudniejsze, kamieniste a nawet piaszczyste ścieżki.

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.
Dla spragnionych większej dawki adrenaliny i chcących poznać smak
współzawodnictwa organizowany jest wieloetapowy wyścig MTB pod
nazwą: Roztocze Epic MTB Maraton odbywający się w najbardziej epickich
miejscach Roztocza. Impreza stworzona przez miłośników kolarstwa górskiego dla wszystkich kochających wyzwania i prawdziwą terenową jazdę.

Umiarkowane wysokości i imponująca rozpiętość ok. 200 km sprawiają, że idealnym środkiem do poznawania tego fascynującego regionu
jest rower. W zależności od sprawności fizycznej można wybierać trasy
łatwe dla rodzin z dziećmi, jak i bardzo trudne dla miłośników sportów
ekstremalnych. Trasy zwykle biorą swój początek w miejscowości, która
jest siedzibą gminy, doprowadza do centrum sąsiadującej i kończy swój
bieg w miejscu startu. Tworzą one pętle, które umożliwiają poznawanie
większości atrakcji, a jednocześnie urozmaicają podróż. Odpowiednio je
dobierając można przemierzyć całe Roztocze.
W celu ułatwienia podróży wydany został przewodnik i mapy o tym
tytule. Uruchomiono też stronę internetową www.roweremporoztoczu.pl, w której dodano bazę turystyczną i dostępne atrakcje.
Ze względu na fakt, że nie wszędzie na Roztoczu jest zasięg internetu, w przypadku dłuższych wypraw warto zainstalować aplikację www.
traseo.pl, a w niej pobrać darmową mapę offline o nazwie „Rowerem
po Roztoczu” gdzie zostało opisanych około 80 tras o łącznej długości
ponad 2,5 tys. kilometrów, a opisów sukcesywnie przybywa, więc i Wy
przybywajcie. Życzymy przyjemnej i bezpiecznej podróży, oraz wspaniałych przeżyć.
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. Na terenie regionu działa wiele wypożyczalni rowerów oraz punktów serwisowych. Dodatkową atrakcją

Terminarz zawodów
Roztocze Epic MTB maraton:
30.04 – Roztocze Epic MTB Maraton – Józefów
03.05 - Roztocze Epic MTB Maraton – Krasnobród
19.06 – Roztocze Epic MTB Maraton – Grabnik
17.07 – Roztocze Epic MTB Maraton – Żeleńsko
04.09 – Roztocze Epic MTB Maraton – Chrzanów
02.10 – Roztocze Epic MTB Maraton - Susiec
https://www.facebook.com /Roztocze-Epic-MTB-maraton-105536278259704
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Krynice
Odkryj roztoczańskie

Gmina Krynice położona na styku Roztocza Środkowego i Grzędy Sokalskiej zaprasza do poznania tej niezwykłej krainy z bogactwem przyrodniczym, kulturowym i historycznym.
Same Krynice witają pięknym o każdej porze zalewem oraz unikalnym
modrzewiowym kościołem z 1920 roku. W nieodległym parku znajdują
się smutne pozostałości po świetności dworu Lipczyńskich. Nazwa wsi
i gminy związana jest ze staropolską nazwą źródeł tzw. „krzynic”. W miejscu dzisiejszego zalewu krynickiego znajdowało się ponad 500 lat temu
olbrzymie jezioro. O jego przedziwnych właściwościach pisał sam Jan
Długosz w XV wiecznych „Rocznikach, czyli Kronikach sławnego Królestwa Polskiego” . Wokół tajemniczego jeziora narosło wiele legend z najbardziej znaną o zatopionej wsi i kościele, o której przypomina nieraz
słyszany spod wzburzonych fal, dźwięk dzwonu. Dzisiejszy zalew oferuje
możliwość zacisznego wędkowania. Do dyspozycji wędkarzy i turystów
są dostępne pomosty spacerowe i dostosowane do spławiania sprzętu
wodnego. Są tu także wiaty turystyczne, miejsca na ogniska, przyrodnicze
tablice oraz boisko do piłki plażowej.
Eksplorować krynickie tereny można na wiele sposobów ale najlepiej
rowerem lub pieszo. Krajobrazy i spokojne szlaki znajdą z pewnością zadowolonych entuzjastów ciszy i zróżnicowanych krajobrazów. Do dyspozycji
turystów są oznakowane trzy trasy rowerowe (o łącznej długości 32,5 km),
Szlak Partyzancki (Krynice –Zaboreczno - Szperówka) i lokalny szlak historyczny „Pamiętajmy” (Krynice-Polany). Krynice wraz z odkrytą fortalicją z przełomu XVI/XVII w. stały się także przystankiem na Południowo
-Wschodnim Szlaku Archeologicznym. Gmina Krynice i jej roztoczańskie
krajobrazy przyciągają również fotografów z całej Polski. I Ogólnopolski
Plener Fotograficzny wraz z wystawą poplenerową zachęcają do poznawania naszych okolic.

Plener fotograficzny w Krynicach. Fot. Alina Ostasz
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Spokojność nad zalewem krynickim.
fot. B.Gałan-Smól
W Dzierążni, najstarszej wsi gminy warto zobaczyć doskonale zachowany zespół pałacowo-parkowy oraz barokowy kościół pw. Wniebowzięcia NMP. W krypcie świątyni spoczywają prochy posła i dyplomaty A. A.
Debolego , ministra i powiernika ostatniego króla Polski – S. A. Poniatowskiego. W niedalekiej wsi Zwiartów , położonej na Grzędzie Sokalskiej
można poczuć klimat dawnego folwarku z odbudowanym dworem i spichlerzem i wybrać się szlakiem drewnianych świątków i figur zwiartowskimi drogami. W Antoniówce, na ścianie świetlicy widnieje nowy mural
poświęcony urodzonemu tutaj, genialnemu jazzmanowi – Mieczysławowi Koszowi.
Gmina Krynice to także karta historii II wojny światowej z wieloma
miejscami pamięci narodowej. W Antoniówce znajduje się cmentarz wojenny żołnierzy Września 1939. W Kolonii Partyzantów pomnik upamiętnia
partyzancką Bitwę pod Zaborecznem z 1 lutego 1943 roku.
Pak Żywiołów. Archipelag Roztocze to prawdziwa gratka dla dzieci
i młodzieży. W centrum edukacyjno-rozrywkowym Empiria można poznać żywioły naszej planety i wirtualnie doświadczyć tajemnic Roztocza.

Rowerem po gminie Krynice. fot. Renata Jaworska

Jedyny w Polsce Park Miniatur Zabytków Kresowych to swoista podróż
na Kresy i zobaczenie w idealnych miniaturach niezwykłych budowli rozłożonych w plenerowej scenerii.
Kto zajrzy w krynickie okolice musi poznać tutejsze specjały. Smaki
dzieciństwa skutecznie przypomni oranżada z Krynic, produkowana od
lat 60.tych w oryginalnych butelkach z porcelanowym korkiem. Staropolskie i ekologiczne smaki oferują gospodarstwa produkujące tradycyjnymi
metodami oleje, miody, przetwory domowe z naturalnych upraw.

W sezonie wakacyjnym i podczas ferii działa Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Krynicach, które oferuje 40 miejsc noclegowych wraz z zapleczem kuchenno-sanitarnym. Do dyspozycji gości posiada także wypożyczalnię rowerów. W gminie dostępna jest także oferta agroturystyczna.
By poznać dokładniej naszą gminę warto zaopatrzyć się w Mapę atrakcji turystycznych Gminy Krynice dostępną w UG Krynice, GOK i Bibliotece
Publicznej w Krynicach oraz w centrach IT w regionie. Zapraszamy!
Beata Gałan-Smól, GOK Krynice
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Baw się z nami
Żywiołami!
Kiedy chcemy spędzić ciekawie z rodziną lub znajomymi czas to obiektem
na mapie Roztocza, którego nie można ominąć jest Park Żywiołów Archipelagu
Roztocze w Budach. Unikalne miejsce gdzie świetnie się bawimy przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii w Empirii Zmysłów i Żywiołów Roztocza oraz
w trzech pokojach zagadek.
Potem dzieci wydoją krowę, umyją konia, poszukają złota w Starej Kopalni
i poszaleją na placu zabaw. Odwiedzimy później piękne acz chwilowo osobiście
niedostępne obszary Kresów II Rzeczypospolitej – Ziemi Lwowskiej, Wołynia, Podola aż po Krym. Następnym punktem bogatego programu będzie ciekawa podróż w czasie i przestrzeni po naszej wielowymiarowej Dolinie Czasoprzestrzeni
gdzie poznamy w niezwykły sposób podstawy kształtowania cywilizacji na ziemiach Polskich i nie tylko.
Na zakończenie spróbujemy pysznych dań w Restauracji Ignis lub w Tawernie Legionisty blisko Forum.
Park Żywiołów Archipelag Roztocze

ul. Budy 50, 22 – 610 Krynice,
https://parkzywiolow.pl

Biuro Obsługi Klienta - 510 10 19 10
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Aby zagwarantować
odpowiedniej
jakości standard
świadczonych usług
przez kwaterodawców,
gmina Krasnobród
wprowadziła system
rekomendacji.

Kaplica św. Rocha

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.

Domki Blisko Zalewu, Grażyna Borkowicz
ul. Partyzantów 30, 22-440 Krasnobród
tel. 609 834 755, 84 660 77 66,
e-mail: gborkowicz@op.pl

9.

Słoneczne Wczasy - Pokoje Gościnne
ul. Tadeusza Kościuszki 62
22-440 Krasnobród
tel. 536 282 649
e-mail: marzenachwedo@gmail.com

10. Ośrodek Szkoleniowo-Wyp. “Pszczółka”
ul. Wczasowa 39, 22-440 Krasnobród
tel. +48 791500501
www.domkikrasnobrod.pl
11. Elbest, Centrum Szkolenia i Rekreacji
Krasnobród, ul. Tadeusza Kościuszki 73,
22-440 Krasnobród,
tel. 84 660 70 50
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Krasnobród
serce Roztocza

To niezwykłe nadwieprzańskie miasteczko leżące w sercu Roztocza. Z racji położenia Krasnobród
stanowi idealną bazę wypadową do zwiedzania regionu.
Klejnot przyrody…
Krasnobród to malowniczo położona miejscowość w dolinie rzeki Wieprz, przepełniona bogactwem przyrody, nasycona pięknym i zróżnicowanym krajobrazem. Można tu odkryć głębokie
wąwozy, wejść na porośnięte lasem wzgórza, zaobserwować rzadkie gatunki ptaków, kryjące się
w dolinie rzeki i strumyków. W gorące dni można wypocząć na złotym piasku plaży nad zalewem
czy ochłodzić się krystalicznie czystą wodą wielu podzboczowych źródeł znajdujących się na terenie
Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego.
Uzdrowisko klimatyczno- borowinowe…
Krasnobród to bez wątpienia miejsce, w którym można odczuć dobroczynną moc natury,
z której czerpią krasnobrodzkie tradycje uzdrowiskowe. Bo jak mawiał Hipokrates – lekarz leczy, a natura uzdrawia. W 2002 r. Krasnobród otrzymał status uzdrowiska, choć początki działalności uzdrowiskowej w Krasnobrodzie datuje się jeszcze na koniec XIX w. W dawnym Pałacu Leszczyńskich funkcjonuje Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka. Leczenie obejmuje m.in.:
schorzenia układu ruchu, schorzenia układu nerwowo-mięśniowego oraz schorzenia układu oddechowego.
Roztoczańska Częstochowa…
Krasnobród stał się „roztoczańską Częstochową”. To wszystko za sprawą małego obrazka Matki
Bożej Krasnobrodzkiej, od której od wieków pielgrzymi otrzymują łaski. Wśród tych osób- cudownie
uzdrowiona została Marysieńka, żona Króla Jana III Sobieskiego, która w XVII w. – w podziękowaniu za
odzyskane zdrowie – ufundowała zachwycający architekturą barokowy kościół. W podwórzu parafialnym zwiedzić można Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej z wystawą etnograficzną, paleontologiczną, garncarską oraz florą i fauną. W modrzewiowym spichlerzu zorganizowano Muzeum Wieńców
Dożynkowych, tuż obok ptaszarnię. Spod Kaplicy na Wodzie zaczerpnąć można wody, która według przekazów ma moc uzdrawiającą. Warto odwiedzić również Kaplicę św. Rocha stojącą w malowniczym rezerwacie chroniącym pomnikowe buki, jodły i naturalny bór sosnowy przepełniony
aromatem żywicy.
Zalew w Krasnobrodzie

Turystyczne serce Roztocza…
Wieża widokowa

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, które są wspaniałą okazją do podglądania roztoczańskiej przyrody. Malowniczo położone kąpielisko zachęca do wypoczynku.
Krasnobrodzki zalew jest niewątpliwie największą atrakcją turystyczną
tego miejsca. Imponuje swoją wielkością, urodą, bogatą bazą gastronomiczną czy wypożyczalnią sprzętu wodnego. Malownicza promenada
przyciąga tłumy turystów, wczasowiczów czy kuracjuszy. Krasnobrodzki
zalew wabi również wędkarzy, którzy na brak ryb nie narzekają. Miłośnicy geologii zobaczyć mogą utworzone w nieczynnym kamieniołomie
stanowisko dokumentacyjne, na którego szczycie stoi baszta widokowa
oraz odwiedzić ścieżkę edukacyjną z naturalnej wielkości dinozaurami.
Melomani oraz pasjonaci architektury i sztuki znajdą wdzięczny obiekt
do rozmów. Letnie Międzynarodowe Koncerty Organowe w krasnobrodzkim sanktuarium oraz Ogólnopolski Festiwal Muzyki Organowej
i Kameralnej Per Artem ad Astra działają jak magnes dla spragnionych
wrażeń znawców muzyki z kraju i z zagranicy. Znawców i miłośników
sztuki oraz rękodzieła ludowego niewątpliwie przyciągnie „Galeria
Szur”, Galeria Sztuki Ludowej w Majdanie Wielkim oraz Pracownia
ceramiczna „WartO” w Krasnobrodzie.

Kaplica św. Rocha

Na ścieżce spacerowej i rowerowej
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Zwierzyńczyk

Budynek Ordynacji Zamojskiej

Zwierzyniec
Koniecznie !
Zwierzyniec jest niewielkim, spokojnym miasteczkiem. Znajdziesz je
wśród lasów, utworzonego w 1974 roku, Roztoczańskiego Parku Narodowego. To idealne miejsce do wypoczynku i świetna baza wypadowa, nie
tylko na Roztocze. Miasteczko wzięło swoją nazwę od zwierzyńca myśliwskiego, utworzonego w 1593 roku przez kanclerza Jana Zamoyskiego.
Impulsem do rozwoju miejscowości było przeniesienie w XIX w. Zarządu Ordynacji Zamojskiej i utworzenie pierwszej w Polsce fabryki maszyn rolniczych (1804 r.) oraz 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. Moda na
Zwierzyniec utrzymuje się także współcześnie. Co polecamy?
Miejsca oczywiste
Kościółek „na wodzie”. Zachwycający o każdej porze roku, barokowy
kościół filialny pw. św. Jana Nepomucena jest prawdopodobnie najczęstszym i najwdzięczniejszym obiektem fotograficznym. Wnętrza kościoła
zdobią XVIII-wieczne polichromie Łukasza Smuglewicza. Z okazji odpustu
ku czci patrona, 21 maja każdego roku, odbywa się wokół położonej na
wyspie świątyni widowiskowa procesja na łodziach. I choć sezon urlopowy jeszcze w powijakach, warto zajrzeć wtedy do Zwierzyńca!
Nigdzie na świecie, poza Zwierzyńcem, nie ma pomnika… szarańczy.
Ten „zwierzyniecki” przeniesiony z Hamernii upamiętnia zwalczanie szarań-

Staw kościelny i budynki Ordynacji Zamojskiej
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czy z 1711 r. Szukajcie go w parku. Zwierzyniec miastem pomników? W liczącym 3,5 tys. mieszkańców miasteczku jest blisko 70 różnych pomników,
tablic oraz figur religijnych i historycznych. Można poszukać, policzyć..., ale
koniecznie należy dotrzeć do zagadkowego „Tajemniczego oka”. Trwa od
1852 roku przy stawie kościelnym. Do dziś nie wiadomo dlaczego?
Tylko w Zwierzyńcu ulica Wąska jest naprawdę wąska. Od 1,2 m do
1,5 m szerokości. Zapraszamy do obejrzenia najbardziej osobliwej ulicy
w zwierzynieckim Borku, szlakiem architektury drewnianej.
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 imponujących rozmiarów ponad 100-letnia polichromia
przedstawiająca Plan dóbr Ordynacji Zamojskiej (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
jedynie legendę, która pod koniec lat 70-tych XX w. została odtworzona.
Spacerem, rowerem
Zwierzyniec wraz z Roztoczem ma najwięcej dni słonecznych w Polsce!
Ma też jedną z piękniejszych plaż na Roztoczu w malowniczo położonej
dolinie Świerszcza, wśród lasów przy stawach Echo. Wystarczy przejść kilometr... ścieżką wzdłuż strumienia i po podestach ochraniających wydmę.
Po drodze zapraszamy do Ośrodka Edukacyjno–Muzealnego RPN (mieści
się przy ulicy Plażowej). Stąd wiodą szlaki turystyczne i ścieżki poznawcze

do najpiękniejszych rezerwatów Roztocza. Zaopatrzeni w mapy i przewodniki z Informacji Turystycznej możemy ruszać dalej. Na przykład przez Rezerwat Bukowa Góra, „królewską drogą”, którą spacerowała między innymi
Marysieńka Zamoyska. Pomnikowe jodły i buki szumią – chcącym słuchać
– ciekawe opowieści. Może o spacerach z Sobieskim? Z wierzchołka góry
rozpościera się widok na Roztocze Środkowe. Warto zejść do miejscowości Sochy, gdzie znajduje się cmentarz ofiar pacyfikacji. O wydarzeniach z 1
czerwca 1943 r. „mówią” krzyże, historię tamtego dnia w książce „Mała zagłada” opowiada również Anna Janko, córka ocalałej z zagłady Teresy Ferenc,
poetki.Warto przeczytać. Wracając do centrum możemy jeszcze przystanąć
przy stawach Echo, a dokładniej wejść na punkt widokowy. Stamtąd, jeśli
dopisze nam szczęście, można zobaczyć z daleka lub z bliska przepiękne
stada konika polskiego. Hodowlę w pobliskiej Floriance – osadzie śródleśnej, prowadzi RPN. W drodze powrotnej przejdźmy ścieżką prowadzącą do
Zwierzyńczyka – zabytkowego układu wodno-pałacowego, usiądźmy na
ławeczce i poddajmy się urokowi miejsca i czasu.
Turystyczny Raj
Bogata oferta, 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.
Jedyny taki Skarb
W sierpniu w Zwierzyńcu odbywa się wielkie święto kina – Letnia
Akademia Filmowa. Seanse plenerowe przy zabytkowym Browarze, filmy,
spotkania z twórcami, warsztaty, koncerty w kinach . LAF przyciąga kinomanów nie tylko z Polski i jest wizytówką Zwierzyńca.
Zapraszamy do Zwierzyńca! Koniecznie!
Przydatne informacje:
Urząd Miejski w Zwierzyńcu, www.zwierzyniec.info.pl
Informacja Turystyczna, ul. Słowackiego 2 tel. 84 687 26 60
Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN ul. Plażowa 2 tel. 84 687 20 66
Stowarzyszenie Kwaterodawców, www.agroturystykazwierzyniec.pl
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Górę, ścieżkami na Piaseczną Górę, do Stawów Echo, oraz trasę rowerową
do Florianki i dalej do Górecka Kościelnego, a także szlakiem krawędziowym do Florianki i Górecka Starego. Więcej informacji o godzinach otwarcia, zasadach zwiedzania i ofercie jest dostępne w Punkcie Informacji Turystycznej obok parkingu przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym oraz na
stronie: www.roztoczanskipn.pl
Izba leśna we Floriance

Brama na Bukową Górę

Roztoczański
Park Narodowy

Osoby chcące się zagłębić w historię i walory kulturowe regionu nie
mogą pominąć w swym planie zwiedzania Roztoczańskiego PN śródleśnej enklawy z kompleksem budynków Izby Leśnej we Floriance. Do
Florianki prowadzi nas bezpieczna trasa rowerowa mająca swój początek
przy Punkcie Informacji Turystycznej obok Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego, którą możemy dojechać do Górecka Kościelnego. Po drodze możemy podziwiać malowniczo położone Stawy Echo z wydzielonym kąpieliskiem i szeroką piaszczystą plażą udostępnianymi do rekreacji, a nieco
dalej przy osadzie Rybakówka z wieży widokowej rozpościera się widok
na część Stawów Echo z fragmentem ostoi konika polskiego. Na trasie nie
należy zapominać o Czarnym Stawie, do którego prowadzi kładka zakończona pomostem widokowym.
Po nieco ponad 6 km docieramy do Izby Leśnej we Floriance, gdzie
w budynku zrewitalizowanej drewnianej leśniczówki, datowanej na około
Izba Leśna we Floriance - stodoła

z pasją do natury

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN w Zwierzyńcu
Poznawanie przyrody Parku powinno się odbywać w drodze bezpośrednich obserwacji otaczającego nas środowiska. Jednak przed wejściem
na teren Parku zwiedzający powinien być odpowiednio przygotowany
do spotkania z jego przyrodą. W związku z tym proponujemy rozpocząć
zwiedzanie Parku od Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego.
Prezentowane ekspozycje czasowe oraz wystawa stała „W krainie jodły, buka i tarpana” przybliżają wartości przyrodnicze i kulturowe Roztocza. Wystawa stała składa się z 11 dioram prezentujących 17 środowisk.
Ten niepowtarzalny, multimedialny spektakl, wzbogacony odpowiednią
scenografią, światłem i dźwiękiem zabiera nas w swoistą wyprawę w świat
przyrody Parku i Roztocza.
Uzupełnieniem działań wystawienniczych są realizowane przez Park
dla dzieci i młodzieży zajęcia edukacyjne, warsztaty, konkursy on-line oraz
imprezy edukacyjne. Już kolejny rok na początku sierpnia (w tym roku
w weekend 6 i 7 sierpnia) będziemy mogli uczestniczyć w wielu różnorodnych atrakcjach podczas „Dnia otwartego RPN”, czy też „Lubelskich
spotkaniach z przyrodą pt. Roztoczańska przygoda z konikiem polskim”. Tematem wiodącym pierwszego dnia (6 sierpnia –sobota) imprezy
będą nietoperze. Przygotowane gry, zabawy, konkursy przybliżą ciekawy, a zarazem niezwykle tajemniczy świat nocnych łowców. Natomiast
drugi dzień (7 sierpnia – niedziela) upłynie pod hasłem konika polskiego, gdyż w roku 2022 przypada 40. rocznica sprowadzenia koników do
Roztoczańskiego Park Narodowego. Również w tym dniu nie zabraknie
gier, zabaw i konkursów edukacyjnych z licznymi nagrodami.
Obu imprezom towarzyszyć będą liczne stoiska wystawców i twórców regionalnych, organizacji oraz stowarzyszeń promujących działania
na rzecz ochrony przyrody oraz wartości kulturowych. Przed OEM możemy udać się m.in.: na wycieczkę terenową ścieżką poznawczą na Bukową
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1980 rok znajduje się ekspozycja stała prezentująca odtworzone wnętrza
domu leśniczego OZ z okresu 20-lecia międzywojennego w tym: kancelarię, dwie sypialnie, jadalnię, kuchnię z sienią i spiżarnią. Eskpozycja ukazuje
warunki życia i pracy pracowników służby leśnej OZ oraz codziennego
życia ich rodzin. Tuż obok w zrekonstruowanym spichlerzu na wzór charakterystycznych dla Roztocza drewnianych spichlerzy podcieniowych
znajduje się Punkt Informacji Turystycznej, a także dwie sale wystawiennicze gdzie prezentowane są ekspozycje „Aleksandra Wachniewska –
malarka Roztocza” oraz „Florianka – bastion niepodległości”.
Uzupełnieniem bogatej oferty jest usytuowana w stodole ekspozycja „Narzędzia i urządzenia rolno-leśne” oraz położona nieco dalej
Ścieżka Dendrologiczna we Floriance powstała na bazie pozostałości po
dawnych szkółkach drzew i krzewów Ordynacji Zamojskiej prowadzonych tu na początku XX wieku. Ścieżka została poprowadzona alejkami
na powierzchni ok. 3 ha. Ukazuje 60 gatunków drzew i krzewów, w tym
ciekawe gatunki egzotyczne pochodzące m.in. z Ameryki Północnej
– cyprysik Lawsona, z Japonii – cyprysik groszkowy, z Chin – korkowiec
amurski. Wszystkie występujące tu gatunki drzew i krzewów zostały opisane na dedykowanych pulpitach począwszy od nazewnictwa po występowanie, cechy pokrojowe, wygląd liścia, kwiatostanu, owocu. Poza
egzotycznymi ciekawostkami na ścieżce zostały oznakowane również
gatunki rodzime, dzięki czemu stanowi ona doskonałe narzędzie dydak-

tyczne pozwalające odwiedzającym samodzielnie poszerzać wiedzę
z zakresu dendrologii. Kompleks budynków Izby Leśnej został przystosowany do zwiedzania samodzielnego. Ekspozycje stałe są wyposażone
w system lektorów w języku polskim i angielskim. Wszystkie obiekty są
przystosowane do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne na wózkach
inwalidzkich. W kompleksie znajduje się bezpłatna toaleta.
Wstęp na ekspozycje jest płatny, przed zwiedzaniem należy nabyć
kartę wstępu w Punkcie Informacji Turystycznej znajdującym się w Spichlerzu, w którym oferujemy również: mapy, wydawnictwa, pamiątki. Karta wstępu upoważnia do jednorazowego wejścia na wszystkie ekspozycje
bez limitu czasowego w dniu zakupu karty. Ekspozycje udostępniane do
zwiedzania sezonowo w okresie letnim.
Konik polski – dziedzictwo pokoleń

Lubelskie spotkania w RPN

Dzikie konie Europy towarzyszyły pierwotnemu człowiekowi już kilka
tysięcy lat przed naszą erą. Świadczą o tym choćby malowidła w licznych
jaskiniach Europy przedstawiające polowanie na dzikie konie. Dzięki temu
wiemy, że konie były dość szeroko rozpowszechnione. Niestety nie wiadomo dokładnie kiedy i w jakich okolicach nastąpiło udomowienie koni
w Europie. W nieco bliższych nam czasach ery nowożytnej zachowały się
liczne opisy niewielkich, krępych dziko żyjących koni o ciężkich głowach
i jasnej, myszatej sierści z czarną pręgą przez grzbiet. To właśnie tutaj,
w zwierzyńcu Ordynacji Zamojskiej na Lubelszczyźnie dzikie konie, czyli
„tarpany” zachowały się najdłużej. Dopiero w roku 1806 trzymane w zwierzyńcu Zamoyskich tarpany rozdano okolicznym chłopom w rejonie dzisiejszego Biłgoraja, Tarnogrodu, Frampola i Goraja, gdzie krzyżowały się
z udomowionymi rasami koni.
Historia hodowli konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym liczy sobie już 40 lat. Idea utworzenia stada koników polskich w Roztoczańskim Park Narodowym pojawiła się już w końcu lat 70, a 16 lipca
1982 roku do Parku trafiło 5 koników polskich dając początek hodowli
rezerwatowej w tzw. „Ostoi konika polskiego”. Początkowo w RPN został wygrodzony w tym celu obszar ok. 40 ha w bliskim sąsiedztwie Zwierzyńca i Stawów Echo. Chcąc stworzyć optymalne warunki do funkcjonowania tabunu koników polskich w warunkach zbliżonych do naturalnych
kilkakrotnie powiększono teren Ostoi i dzisiaj obejmuje ona obszar ok. 200
ha. Obecnie na terenie tym przebywa ok. 20-25 koników polskich.
Można więc powiedzieć, że historia zatoczyła koło, gdyż obszar usytuowania Ostoi w RPN pokrywa się w znacznej mierze z historycznym (już
wcześniej wspomnianym) „Zwierzyńcem” w Ordynacji Zamojskiej. Aby wykorzystać szerzej możliwości hodowlane jakie dają koniki polskie w Roztoczańskim PN niezbędne stało się wprowadzenie hodowli stajennej. Udało
się to w roku 1996 na bazie odremontowanych budynków we Floriance
– dawnym folwarku Ordynacji Zamojskiej. Położona wśród lasów enklawa
z kompleksem budynków oraz kilkudziesięcioma hektarami łąk i wygrodzonymi pastwiskami stanowi doskonałą bazę do hodowli stajennej aby rozwijać wartość użytkową koników polskich. Przebywa tu ok. 40-50 koników.
W okresie wakacyjnym w Ośrodku Hodowli Zachowawczej (OHZ) we
Floriance działa szkółka jeździecka.

Rezerwat Bukowa Góra
Można w niej, pod bacznym okiem instruktorów, rozpocząć swoją
przygodę z jeździectwem, bądź doskonalić już posiadane umiejętności.
Aleksandra Wachniewska – malarka Roztocza
W roku 2022 przypada 120 rocznica urodzin Aleksandry Wachniewskiej – wybitnej malarki Roztocza, regionalistki i orędowniczki
ochrony przyrody, która swymi działaniami przyczyniła się do powołania Roztoczańskiego Parku Narodowego. Aby docenić postać Aleksandry Wachniewskiej (urodzonej we Floriance 25.09.1902 roku) Park
zaplanował w br. wiele działań prezentujących dorobek artystki, wpisujących się w uchwalony przez Radę Miejską Zwierzyńca „Rok Aleksandry Wachniewskiej”. W swoich obrazach utrwaliła niezwykłe klimaty
roztoczańskich krajobrazów. Jako wybitna malarka i miłośniczka drzew,
w obronie których niejednokrotnie występowała potrafiła doskonale
oddać na płótnie wygląd starych jodeł, buków, lip i dębów.
Szczegółowe informacje o ofercie edukacyjno - turystycznej
RPN, zasadach zwiedzania terenu Parku i obiektów edukacyjnych
oraz terminach otwarcia dla zwiedzających, dostępne są na stronie:
www.roztoczanskipn.pl

Koniki Polskie
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Centrum Muzealno- Edukacyjne

Szczebrzeszyn
Kulturalna stolica Roztocza

Rok 2022 jest szczególnie ważny dla naszego miasta, ponieważ będziemy świętować jubileusz 670-lecia nadania praw miejskich.
Szczebrzeszyn jest jednym z najstarszych miast Roztocza i Lubelszczyzny, położony na skraju malowniczej doliny rzeki Wieprz, przyciąga wielu
turystów swoim niepowtarzalnym charakterem i unikatową przyrodą.
Nazwę miasta rozsławił w swoim wierszu Jan Brzechwa: „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie...”, stąd w mieście powstały liczne pomniki chrząszcza, których odkrywanie jest nie lada atrakcją. Dwa
najważniejsze to- drewniany chrząszcz przy źródełku przy ul. Dr Z. Klukowskiego i z brązu na rynku miejskim Plac Tadeusza Kościuszki przed ratuszem. Chrząszcz stał się bezkonkurencyjnym symbolem naszego miasta
i jego znakiem rozpoznawczym.
Sieć wąwozów lessowych zwanych „Piekiełkiem”, położona na
terenie Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, jest bez wątpienia
jedną z najciekawszych atrakcji dla miłośników nieskażonej natury. Niepowtarzalne walory przyrodnicze, szachownice pól i meandry rzeki Wieprz
sprzyjają pieszym wędrówkom, przejażdżkom rowerowym oraz wszelkim
formom aktywnej turystyki. Amatorzy architektury sakralnej również zaspokoją swoje oczekiwania w naszym urokliwym miasteczku, odkrywając wnętrza kościołów w stylu Renesansu Lubelskiego p.w. Św. Mikołaja
i Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, najstarszej w Polsce murowanej cerkwi pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy Dziewicy z bogatą
polichromią, dawnej synagogi z początku XVII wieku, obecnie siedziba
Miejskiego Domu Kultury oraz rozległego, najstarszego na Lubelszczyźnie
cmentarza żydowskiego zwanego „Kirkut”.
Szczebrzeszyn to także miasto, które szczególnie upodobali sobie
artyści oraz malarze, warto odwiedzić ich kameralne galerie sztuki oraz
atelier, których w Szczebrzeszynie znajdą Państwo wiele. W sezonie wiosenno-letnim za sprawą licznych imprez i festiwali tętni życie kulturalne
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Kościół Świętego Mikołaja w Szczebrzeszynie
Ścieżka pieszo - rowerowa wzdłuż rzeki Wieprz

miasta. Najważniejsze cykliczne wydarzenia kulturalne to m. in. Festiwal
piosenki dziecięcej i młodzieżowej „Rozśpiewany chrząszcz” (2-3
czerwca), Szczebrzeskie Dni Tradycji (1-3 lipca), Festiwal Śladami Singera (19- 20 lipca), Obchody 78. Rocznicy wkroczenia do Szczebrzeszyna oddziałów AK (24 lipca), VIII Edycja Festiwalu Stolicy Języka
Polskiego (7- 13 sierpnia), IV Bieg Chrząszcza (6 sierpnia) oraz Dożynki
Gminno-Parafialne (28 sierpnia).
W sierpniu 2015 roku w Szczebrzeszynie odbyła się pierwsza edycja
„Festiwalu Stolicy Języka Polskiego”, czyli otwartej wakacyjnej imprezy prowadzonej w formie spotkań wokół języka polskiego i polskiej
literatury. Ideą festiwalu jest stworzenie nowoczesnego, cyklicznego
wydarzenia kulturalnego. Latem w Szczebrzeszynie można spotkać wybitne osobowości świata kultury: językoznawców, pisarzy, dziennikarzy,
tłumaczy i artystów. Odbywają się liczne warsztaty i dyskusje, kiermasz
książki, spotkania autorskie, spektakle teatralne, koncerty i wieczory poezji.
Impreza na stałe wpisała się w letni kalendarz kulturalny miasta i rozpropagowała jego wielokulturową historię i nazwę na szeroką skalę. W tym roku
również zapraszamy wszystkich na kolejną edycję Festiwalu. w dniach
07.08.2022 r. - 13.08.2022 r.

Cerkiew Prawosławna wraz z rzeźbą trzech kultur

Poza koncertami i wystawami w Szczebrzeszynie nie brakuje miejsc
i wydarzeń propagujących zdrowy styl życia. Nasze propozycje to: strefa
street workout, czyli plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną i wyposażeniem znajdujący się przy ul. Ogrodowej, szlaki rowerowe przebiegające
przez Szczebrzeszyn pozwalające poznać najcenniejsze przyrodnicze
i kulturowe atrakcje terenu m.in. Centralny Szlak Rowerowy Roztocza,
Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, Geoturystyczny Szlak Roztocza Środkowego oraz Szlak Czarna Perła.
Nowe miejsce rekreacji tj. ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż rzeki
Wieprz wraz z organizacją dwóch punktów obserwacji przyrodniczej
dodatkowo wzbogaca walory miasteczka, a także zapewnia właściwą
obsługę mieszkańców i turystów. Na terenie lasu „Łukaszowiec” w pobliżu miejscowości Kawęczyn znajduje się odnowiony bunkier oddziału AK
dowodzonego przez T. Kuncewicza PS. „Podkowa”, który jest niewątpliwie
kolejnym, atrakcyjnym miejscem wartym odwiedzenia.

Dawna synagoga żydowska - obecnie Miejski Dom Kultury

Interesującą dla turystów propozycją, którą trzeba koniecznie zaznaczyć na szlaku zwiedzania Roztocza jest Muzeum Starych Zegarów,
liczącego ponad 300 eksponatów, Muzeum Skarbów Ziemi i Morza,
liczącym ponad 1000 eksponatów z całego świata oraz Muzeum Dawnych Rzemiosł z oryginalną, w pełni wyposażoną roztoczańską kuźnią,
które znajdują się na terenie zabytkowego „Domu dyrektora” w zespole
dawnej Cukrowni „Klemensów” przy drodze krajowej nr 74. Nowa siedziba Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie zachęca
czytelników poprzez liczne spotkania, zajęcia oraz warsztaty. Centrum
Muzealno-Edukacyjne wraz z Amfiteatrem stanowi ciekawy punkt dla
zwiedzających. W obiekcie znajdują się liczne pracownie artystyczne, studio nagrań oraz wystawy sztuki i stałe ekspozycje.
Dodatkowe informacje o atrakcjach można uzyskać w Punkcie Informacji Turystycznej w Miejskim Domu Kultury ul. Sądowa 3 (tel. 84 68 21
060, pit@mdk.szczebrzeszyn.pl).
Festiwal Stolica Języka Polskiego
Pomnik Chrząszcza
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to idealne miejsce na spokojny weekend i regenerację sił,
rodzinną wycieczkę, aktywnie spędzony czas
i przygodę z przyrodą w Lasach Janowskich.

Lublin

Zwiedzaj Ziemię Janowską tak jak lubisz...
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4 laboratoria
tematyczne
Wieża Mocy
z tyrolką
park linowy

...AKTYWNIIE
samochodem
terenowym,
pendzokiem,
konno

Zalew Janowski
z naturalną,
piaszczystą plażą
w otulinie lasów

...PIESZO
po miejskich
atrakcjach
lub leśnych
ścieżkach
duża baza noclegowa
i gastronomiczna na każdą
kieszeń, od agroturystyki
po hotel ****
więcej: www.janowlubelski.pl
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7

Na
wzgórzach
LWOWA

Jak Rzym na siedmiu wzgórzach
wznosi się miasto,
które ma lwa w nazwie,
lwa w herbie
i lwa w sercu.
Lwów to miasto dla koneserów ceniących sobie oryginalną architekturę, urok staromiejskich uliczek, znakomitą kuchnię, oryginalne knajpki, spektakle operowe czy nocne życie metropolii, ale
to także miejsce dla miłośników przyrody i barwnych krajobrazów,
w którym można zdobyć kilka atrakcyjnych wzgórz z efektownym
widokiem i niebanalną historią.
Malownicze położenie i pagórkowatość Lwowa to zasługa jego roztoczańskiej lokalizacji. Od Kraśnika aż po Lwów, ciągnie się pasmo zalesionych
wzgórz, zwane Roztoczem. Gród Lwa jest na jego krańcu. Usytuowanie
miasta pod wieloma względami uchodzi za osobliwe. Leży ono na europejskim dziale wodnym między zlewiskami Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. Na pograniczu dwóch wielkich obszarów fizycznogeograficznych, które
dzielą kontynent – Europy Wschodniej i Europy Zachodniej. Miasto znajduje
się na styku czterech krain geograficznych: Roztocza, Wyżyny Podolskiej,
Kotliny Pobuża i Podkarpacia. Funkcjonuje na obszarze przenikania się kultur, wpływów, religii, obyczajów i języków. Nie bez powodu przybysze przyjeżdzający ze Wschodu, postrzegają to miasto jako kwintesencję Zachodu,
natomiast goście z Europy, wyraźnie czują w mieście wschodnią atmosferę.
Lwów ma do zaoferowania wszystkie, nawet te najbardziej wyrafinowane
atrakcje wielkiej metropolii, ale również kameralność, prowincjonalną swojskość, ustronność czy dającą wytchnienie samotność.
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Kopiec Unii Lubelskiej na Wysokim Zamku
Zapraszam na szlak po siedmiu wzgórzach Lwowa. W programie:
góra Książęca, wał Zniesienia z górą Lwa, górą Baba, górą Żmijową i górą
Chomiec, wzniesienie Kortumówka zakończone górą Straceń, Cytadela
z Kaleczą górą, górą Poznańską i wzgórzem Szamberka-Wronowskiego,
a także góra św. Jacka, góra Świętojurska i Czartowska Skała. W rzeczywistości wzniesień jest trochę więcej niż siedem, ale poprzestaniemy na tej
magicznej liczbie.
Wjeżdżając do miasta od północy, na horyzoncie wyraźnie odznacza się szczyt z wieżą telewizyjną. To oczywiście znany i lubiany Wysoki
Zamek, który niegdyś nazywano górą Książęcą. Wzniesienie o charakterze strategicznym, z czego doskonale zdawali sobie sprawę rządzący
miastem. Wygląda jakby od wieków strzegł Lwowa. Na szczycie wzgórza,
zbudowano zamek, należący początkowo do książąt ruskich, a później do
Kazimierza Wielkiego. To miejsce kultowe. Opiewane w poezji i piosence lwowskiej. Główny kierunek i punkt spacerów Lwowian. W 1869 roku
na naturalnym wzgórzu, z inicjatywy Franciszka Smolki, usypano Kopiec
Unii Lubelskiej, z którego można podziwiać panoramę miasta. Góra Książęca mierząca 398 metrów, została w ten sposób sztucznie podwyższona
o kolejnych 15, sytuując się na pierwszej pozycji w rankingu najwyższych
szczytów Lwowa i jednocześnie całego Roztocza.
Niegdyś najwyższym wzniesieniem Roztocza była Czartowska Skała.
Obliczono, że mierzy 414 m.n.p.m. Nowe pomiary wykazały, że wzgórze
ma 401 metrów, a więc jest niższe niż Wysoki Zamek, który wraz z Kopcem
mierzy 413 m.n.p.m. Dawniej z Czartowskiej Skały roztaczał się piękny widok na Lwów, a nawet Karpaty. Dzisiaj wzgórze pokrywa wielogatunkowy

Panorama Lwowa z Wysokiego Zamku

starodrzew liściasty. Nazwa pochodzi od malowniczej grupy skalnej, która
znajduje się w najwyższym punkcie pasma. Niektórzy twierdzą, że wzgórze nazywane było „czatowską skałą”, gdyż spełniało funkcje strategiczne
i to właśnie na tej górze „czatowano”, obserwując przedpole grodu Lwa.
Wróćmy jednak w okolice góry Książęcej.

siejszego placu Petruszewycza, hetman Stanisław Jabłonowski, na część
którego centralną ulicę miasta nazwano „Wałami Hetmańskimi”, zbudował
pałac. Otaczał go park angielski. W pobliżu funkcjonował wielki letni teatr,
mieszczący 3000 widzów. Pałac, który gościł m.in. króla Augusta II, został
zniszczony w czasie II wojny światowej. Góra pozostała…

Wąska przełęcz, którą wije się ulica Opryszkowska, oddziela Wysoki
Zamek od kolejnego wzgórza, a w zasadzie całego wału wzniesień określanych mianem Zniesienia. Według lokalnej tradycji, nazwa nawiązuje
do zdarzenia z 1675 roku, kiedy to król Jan III Sobieski „zniósł” czambuł
tatarski. Dużo bardziej wiarygodne jest pochodzenie tego określenia od
istniejącej tu cerkwi Wozniesienskiej. Posiada ono kilka kulminacyjnych
punktów o oryginalnych nazwach. Ta dzika enklawa w centrum miasta,
z ciekawą roślinnością, malowniczymi leśnymi ścieżkami, stawami i strumykami, została objęta ochroną jako Park Krajobrazowy „Zniesienie”. Na
krańcu Zniesienia, tuż przy Wysokim Zamku, wznosi się góra Lwa zwana
także górą Piaskową (389 m.n.p.m). Jest znacznie mniej popularna niż
góra Książęca, ale za to bardziej dzika i romantyczna mimo, iż to właśnie
Wysoki Zamek wybierają młode pary na sesje ślubne.

Lwowianie nazywają to wzgórze Cytadelą, chociaż niegdyś każdy
z wierzchołków wzniesienia, posiadał osobną nazwę. Jej wschodnia część,
nazwę Kalecza góra, wywodzi od przytułku dla ubogich i kalek. Południowy wierzchołek to góra Poznańska. Zachodni – góra Szemberka (tak nazywał się, mieszkający tu, XVII-wieczny patrycjusz lwowski), która zmieniając
właściciela, przyjęła miano wzgórza Wronowskiego (Stanisław Wronowski,
krajoznawca i mecenas sztuki miał tu swój pałacyk). Wzgórze tonęło w zieleni sadów i ogrodów, mieszkali tu lwowscy przedsiębiorcy. W latach 185256 Austriacy wznieśli na szczycie cytadelę, stanowiącą pierwszy element
systemu fortyfikacji, który miał otaczać cały Lwów. Zachowane do dzisiaj
budynki koszar uzupełniają bastiony z czerwonej cegły, zbudowane na
podobieństwo średniowiecznych baszt obronnych. W jednej z nich mieści się ekskluzywny hotel z knajpką na ostatnim piętrze, z której rozciąga
się widok na Śródmieście i Wysoki Zamek. Historia tego miejsca jest jednak bardzo ponura.

Południowe stoki Zniesienia zajmuje Kajzerwald („cesarski lasek” –
nazwa upamiętnia wizytę cesarza Józefa II), na którym rozgościły się malownicze obiekty lwowskiego skansenu. W pobliżu, także na Zniesieniu,
odnajdziemy miejsce kultu pogańskiego na tzw. Polu Światowida, dalej
wznosi się góra Baba ze śladami wczesnośredniowiecznego grodziska.
Gdzieś pomiędzy wśliznęła się góra Żmijowa, absolutnie odludne miejsce w centrum milionowej metropolii. I jeszcze góra Chomiec z ciekawymi zbiorowiskami roślinności stepowej, objęta ochroną jako pomnik przyrody. Zniesienie posiada infrastrukturę narciarską oraz sieć znakowanych
szlaków turystycznych.
Zanim przeniesiemy się do miasta, odwiedzimy jeszcze jedną samotną enklawę na obrzeżach - Kortumową górę (374 m), która od wschodu
tworzy niewielki grzbiet wzniesień zakończony górą Stracenia. Nazwa
wzgórza pochodzi od nazwiska Ernesta Kortuma (1742-1811), posiadającego w pobliżu swój folwark. Podobno niegdyś stał tam domek, usytuowany dokładnie na wododziale pomiędzy zlewiskami Morza Bałtyckiego
i Morza Czarnego. Kortumowa góra stanowi znakomity punkt widokowy
na miasto. Na jej zboczach utworzono park Kortumówka. U podnóża, od
strony miasta zlokalizowany jest cmentarz Janowski, nieco dalej wąwóz
Piaski i teren dawnego obozu janowskiego, założonego w obrębie magazynów Steinhausa. To miejsca pamięci, przypominające tragiczny los
Żydów w czasie okupacji.

Na wzgórzu Świetojurskim rozpostarła się najwyżej położona
z lwowskich świątyń – greckokatolicka katedra św. Jura. Już w końcu XIII
wieku na szczycie, 60 metrów nad doliną Pełtwi, wzniesiono drewnianą
cerkiew, ufundowaną przez księcia Lwa Daniłowicza, któremu Lwów zawdzięcza nazwę. Dawniej góra zlokalizowana była w szczerym polu, dziś
jest efektownie zabudowana, monumentalną, barokową archikatedrą,
pałacem metropolitów greckokatolickich oraz placem poświęconym abp.
Andrzejowi Szeptyckiemu (1865-1944). To miejsce otwiera nam drogę do
nowej wędrówki – możemy ponownie zanurzyć się w centrum metropolii
lub podążyć na jej obrzeża.
Na 7 wzgórzach jak Rzym wznosi się wieczne miasto… We Lwowie
spaceruje się pod górkę, albo z górki. Wznoszenie się i opadanie to nieodłączna cecha tego miasta, które w swych dziejach miało momenty chwały i tragicznego upadku. Wzgórza Lwowa to milczące pomniki, subtelnie
przypominające bogatą historię grodu Lwa. Malownicze zakątki szczytów
pozwalają widzieć to miasto inaczej, smakować jego wielowymiarowe
piękno. To miasto-metropolia, efektownie przenikające się z miastem-prowincją. Za każdym razem, gdy kierujemy się ze wzgórz w stronę centrum,
mamy wrażenie wychodzenia z obrębu miasta i wchodzenia do niego na
nowo. Widok z każdego wzniesienia jest niepowtarzalny…

Góra Stracenia (339 m) w swojej historii posiadała kilka nazw. Określano ją Hyclą Górą, gdyż u jej podnóża, jeszcze w końcu XIX wieku, stał dom
kata, w którym później mieszkał hycel – łowca bezpańskich psów. Od XV
wieku było to miejsce uśmiercania przestępców z widoczną na szczycie
szubienicą. W 1847 roku odbyła się tu egzekucja polskich patriotów: Teofila Wiśniowskiego (stąd używana czasem nazwa Góra Wiśniowskiego)
i Józefa Kapuścińskiego, przywódców planowanego powstania galicyjskiego. Na szczycie znajduje się obelisk ku ich czci, zaprojektowany przez
Juliana Markowskiego. Z górą Stracenia wiąże się ważny epizod w historii
Lwowa. Podczas wojny polsko-ukraińskiej (1918-1919), była ona strategicznym punktem w centrum miasta. Dowódcą tego sektora został Roman
Abraham, który utworzył oddział, nazwany później od nazwy wzniesienia,
ale także z racji odwagi żołnierzy – Straceńcami. Nosili na lewym ramieniu
opaski z wyobrażeniem trupiej czaszki i literami G.S. (Góra Stracenia).
Całkiem niedaleko centrum Lwowa, wznoszą się trzy wzgórza: góra
św. Jacka, Cytadela i wzgórze Świętojurskie. Góra św. Jacka (320 m.n.p.m)
otrzymała nazwę na cześć dominikanina św. Jacka Odrowąża. Była to prestiżowa dzielnica willowa, jedno z najpiękniejszych osiedli Lwowa. Urodził
się w tej okolicy wybitny polski reżyser Andrzej Żuławski (1940-2020). Ulica Czereśniowa do dziś obfituje w piękne czereśnie rosnące w otoczeniu
stuletnich willi. W jednej z nich mieszkał pisarz Wiktor Budzyński, twórca
programów radiowych „Wesołej Lwowskiej Fali”. W okolicy, w głębi dzi-

Fontanna w Rynku
Pojedziemy znowu do Lwowa, tylko zwyciężymy i podróże będą
bezpieczne. I tak jak głosi napis na pomniku będziemy cieszyć się niepowtarzalną atmosferą miasta.
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Roztocze nieoczywiste - Zespół cerkiewny w Radrużu
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Zapraszamy na klimatyczne spacery po Zamościu:

• Legendy Dawnego Zamościa - piątki i soboty wakacji
godz. 18.30 Kazamata Wschodnia Bastionu II (wejście od
strony Furty Wodnej) Inscenizacje inspirowane historią XVII
wiecznego Zamościa. Legenda Stołu Szwedzkiego, przekazanie Okupu Chmielnickiemu. Wstęp wolny.
• Nocne zwiedzanie Zamościa - noc, spacer, nieoczekiwane spotkania, opowieści o Zamościu, czwartki, piątki i soboty lipca i sierpnia godz. 21.00. Czas zwiedzania około
2h. Zbiórka na Rynku Solnym obok kotwicy. Koszt 40/20 zł.
• Czwartki z Janem Zamyskim - od 23 czerwca do 26 sierpnia 2022 - bezpłatne zwiedzanie miasta z XVII wieczną historią Zamościa i Zamościan w tle. Start godz. 11.00, zbiórka przy
schodach ratuszowych, oprowadza przewodnik w stroju historycznym (wstęp wolny).
- Wystawa Modny Zamość stroje od końca XVI do XX wieku
- w Kazamatach Bastionu II (wejście od strony Furty Wodnej) - czynna od 29.04 do 31.10, od wtorku do niedzieli, wejścia godz. 15.00 i 16.00. Wstęp 10 /5 zł
- Kojec w Parku Miejskim z makietą Zamościa czynny od
29.04 do 31.10, od wtorku do niedzieli, wejścia godz. 17.00
Wstęp 5/3 zł

Zaprasza Stowarzyszenie Turystyka z Pasją
i B.T. QUAND
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Uroczysko Iwnia
To mistyczne miejsce w środku lasu. Tutaj można cieszyć się pięknymi widokami, zielenią, kwiatami, leżakować na łące lub w hamakach, chodzić boso po trawie, zbierać grzyby i owoce lasu, rozpalić ognisko, spać w stodole na sianie,
rozbić własny namiot lub wynająć namiot glampingowy lub domek do apiterapi, w przygotowaniu 3 pokoje w starej drewnianej
chacie. Czeka tutaj na Was Park Ciemnego Nieba i nielimitowane koncerty ptaków i świerszczy. Można tutaj nabyć działkę, postawić własny domek letniskowy lub osiedlić się na stałe. W sezonie zapraszamy na owocobranie, warsztaty wykorzystywania
darów pól i lasów oraz wytwarzania nalewek regionalnych.

Wizyty po umówieniu telefonicznym.

Trzepieciny 26, gm. Adamów, tel. 531 650 776, facebook: uroczysko Iwnia
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Roztocze nieoczywiste
Uroczyska, wodospady, barwnikowe cmentarze, malownicze
cerkwie, magnackie rezydencje, urokliwe aleje, kapliczki, bunkry i bezkresne pejzaże. Bez zgiełku i tłumów. Tych miejsc nie
znajdziesz w popularnych przewodnikach!. Przemierzając urokliwe zakątki Roztocza Wschodniego, co krok mijamy wyjątkowe miejsca, znane tylko nielicznym. Obszar ten przenika sub-

Co, gdzie, kiedy?
* Nocny spływ kajakowy Wieprzem przystań kajakowa nad Woeprzem, Hutki - każda środa wakacji
* Nocne zwiedzanie Parku Miniatur Kresowych i Doliny Czasoprzestrzeni w Parku Żywiołów w Budach z ogniskiem i degustacją produktów regionalnych - w każą sobotę wakacji - godz. 21.00.
* Metaforyczny rajd rowerowy 16-17 lipca, Huta Różaniecka
* Metaforyczny rajd rowerowy 1-2 października, Lubycza Królewska
* Wycieczka autokarowa po Roztoczu - każda sobota wakacji
Przejazd przez miejscowości letniskowe Roztocza (możliwość wsiadania w Zamościu, Szczebrzeszynie, Zwierzyńcu, Krasnobrodzie, Józefowie,
Suścu, Tomaszowie Lubelskim i innych na trasie przejazdu)
* Tajemnice pałacu hrabiego Łosia - siedziba muz, finezyjna rezydencja zaprojektowana w kształcie herbu rodowego, oprawiona
w krajobraz Roztocza

telne piękno, wielokulturowość, zaduma oraz historia, która,
pomaga zrozumieć świat, przywołuje pamięć, budzi przeżycia
i emocje. Niczym niezmącony krajobraz, relaksuje i daje poczucie mądrego spełnienia.
Wybierzmy się na roztoczańskie kresy, w okolice Narola, Bełżca
i Horyńca Zdroju. To kwintesencja roztoczańskiej atmosfery!
* Las krzyży - zapomniana nekropolia w Starym Bruśnie i opuszczona wieś, którą pochłonął mistyczny las
* Bunkry Linii Mołotowa - najdłuższa linia fortyfikacyjna XX-wiecznej Europy
* Drewniany cud architektury - zespół cerkiewny w Radrużu obiekt UNESCO
* Kaplica leśna w Nowinach Horynieckich - miejsce objawień
Matki Bożej
* Z Roztocza do Hollywood i Cannes - cerkiew św. Paraskewy.
Plener filmowy „Zimnej wojny”.
* dodatkowe miejsca „niespodzianki” w zależności od czasu, pogody i chęci podróżujących.

Obowiązują wcześniejsze zapisy:
Informacja: Biuro Turystyczne Quand
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Lokalna Organizacja Turystyczna

ZAMOŚĆ i ROZTOCZE
www.roztocze.org

Lokalna Organizacja Turystyczna „Zamość i Roztocze” to stowarzyszenie, które od blisko 20 lat zrzesza samorządy lokalne, organizacje i podmioty komercyjne z branży turystycznej. Główną rolą
LOT jest promocja regionu w kraju i za granicą i konsekwentne budowanie marki Roztocza jako regionu o unikalnych walorach przyrodniczych i kulturowych.
Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy, kto działa w szeroko rozumianej branży turystycznej. W zamian otrzyma szerokie wsparcie w zakresie skutecznego promowania własnej oferty, m.in. poprzez bezpłatne
wydawnictwa, targi turystyczne i kanały internetowe z zasięgami idącymi
w dziesiątki tysięcy wyświetleń.
LOT „Zamość i Roztocze” to także wspólna informacja turystyczna,
certyfikacja produktów i usług oraz bezpłatne szkolenia. W ostatnim
czasie stowarzyszenie, we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną
realizowało m.in. projekt związany z wdrożeniem i promocją Polskiego
Bonu Turystycznego, a obecnie, na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, wdraża rozwiązania związane z obsługą osób starszych i turystów
z niepełnosprawnościami.
Rekomendujemy:
• Stowarzyszenie Kwaterodawców Miasta i Gminy Zwierzyniec,
• Roztoczańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne w Suścu,
• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska
• Zamojskie Towarzystwo Turystyczne w Zamościu
Noclegi
• Apartament Ambasada, Zamość
• Pokoje gościnne OSiR, Zamość
• Ośrodek Wypoczynkowy „U Buzunów”, Krasnobród
• Hotel Zamojski & SPA, Zamość
• Pensjonat Sosnowe Zacisze, Susiec
• Hotel Carskie Koszary, Zamość
• Hotel & Resort Marina, Nielisz
• Pensjonat Myka, Zamość
• Morandówka Restauracja i Pokoje, Zamość
• Arte Hotel, Zamość

• Karczma Zamojszczyzna, Sitaniec Wolica
• Dwór Ujazdowski, Ujazdów
• Kwatera prywatna Przedpole, Zwierzyniec
• Gospodarstwo agroturystyczne „Na Górze”, Obrocz
• Kasina Zagroda, Łążek Garncarski
• Agroturystyka „Siedlisko Łozowica”, Wólka Husińska
• Ośrodek Wypoczynkowy Roztocze, Józefów
• Zagroda Roztocze, Obsza
Gastronomia
• Restauracja Padwa, Zamość
• Gościniec Kanclerz, Zamość
• Restauracja Muzealna – Ormiańskie Piwnice, Zamość
• Restauracja Klemens, Szczebrzeszyn
• Corner Pub, Zamość
• Bosko – Lody Produkcji Własnej, Zamość
• Peron Kuchnia Polska, Zamość
Biura podróży, usługi przewodnickie, informacja turystyczna
• PTTK Oddział Zamość
• Biuro Podróży ITER Magdalena Sachajko, Tomaszów Lubelski
• Biuro Turystyczne QUAND, Zamość / Tomaszów Lubelski
• Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w Zamościu
• Usługi Transportowe Prometeusz sp. z o.o., Zamość
Wypożyczalnie
• P.H.U Relaks Spływy Kajakowe, Zwierzyniec
• Wypożyczalnia rowerów – Noclegi Letnisko, Zwierzyniec
Pozostałe
• Roztoczańskie Muzeum PRL w Zamościu
• Ale Jazda Serwis i Sprzedaż Rowerów, Zamość
• Biuro Promocji „Atut”, Zamość
• Obóz wojskowy „Zbyrczyk”, Bastion VII, Zamość
• Gospodarstwo Pasieczne „Miody Roztocza”, Białowola
• Gospodarstwo Pasieczne „Ulik”, Mokrelipie

Wybrane wydarzenia
w regionie 2022
Kwiecień
23
Rajd Pieszy „Spotkanie z Wiosną” Siedliska Gm. Lubycza Królewska
28
„Operacja Czysta Rzeka” Lubycza Królewska
Maj
1-2
1
1
1
1 – 15
3
3
3
7
8
8-15
8-15
9 – 15
12-13
12 – 13
13
13 – 16
14/15
15
20 – 22
21
21
21
21
21
21
22.
26
27
28
28
28
28
29
29
Maj

Seminarium filmowe – Szczebrzeszyn MDK
Narolska Majówka – Narolskie Biegi Uliczne
Józefowska Majówka Rowerowa
Jarmark Susiecki” i VII Bieg nad Tanwią – Susiec - Park
Wystawa plenerowa pt.: „Symbole naszej historii” (Rynek w Narolu)
Narolska Majówka – Święto Konstytucji 3 Maja, święto strażaków – Narol
Koncert Jubileusz 10-lecia Tomaszowskiej Kapeli Podwórkowej
Piknik Mundurowy- Lubycza Królewska
Krajoznawczy Rajd Rowerowy „Szlakami Leśnego Skarbca” Janów Lubelski
77 Rocznica Rozbicia Obozu Pracy w Błudku, gm. Susiec
Tydzień bibliotek i dzień bibliotekarza – Lubycza Królewska
Biblioteka- świat w jednym miejscu –zamojskie obchody Tygodnia Bibliotek
Tydzień bibliotek (Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Narolu)
Gminny Przegląd Teatrów Szkolnych i Przedszkolnych – Szczebrzeszyn
Juvenalia studentów Akademii Zamojskiej
65 lecie biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna Lubycza Królewska
„ULTRAROZTOCZE 2022” – maratony biegowe, Nordic Walking i MTB – Józefów, Susiec, Krasnobród, Zwierzyniec
Noc Muzeów w Muzeum Zamojskim
Wystawa „Modny Zamość” - bezpłatna, tematyczna wycieczka z przewodnikiem, Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej
Wielka Fala w Bełżcu – wystawa drzeworytu japońskiego
8. rocznica obrony Narola przed napadem UPA (Lipsko)
Noc Muzeów – Oseredek, gmina Susiec
Majowy Turniej Tenisa Stołowego - Cieszanów
Szukamy Bociana bieg i marsz Nordic Walking – Horyniec Zdrój
Nordikiada Krasnobród – Uzdrowiskowy Rajd Nornic Walking
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Szczebrzeszyna – CSiR Szczebrzeszyn
Metaforyczny Rajd Rowerowy dookoła Bełżca
Dzień Matki – Cieszanów
Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka - Zamość
48 Rajd „Czerwony Kapturek – PTTK Zamość
Festiwal Piosenki Harcerskiej (Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Hucie Różanieckiej)
Konfrontacje Amatorskich Zespołów Tanecznych – Horyniec Zdrój
Rajd Rowerowy „Śladami Marszałka Piłsudskiego” Tomaszów Lub.
Festiwal Biegowy – Gmina Lubaczów – Gmina Horyniec-Zdrój
Olejarska Dycha – I Mistrzostwa Polsk iOlejarzy – Nielisz
Festiwal Folkloru, Janów Lubelski
Ekologiczny Kiermasz Rozmaitości – Tomaszów Lubelski

Czerwiec
1 – 31.08 IV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Moje roztoczańskie drzewo” - Krynice
1
Dzień Dziecka w Zamościu – imprezy OSir, Muzeum Zamojskie, Książnica
Zamojska
1
Gminny Dzień Dziecka Lubycza Królewska
1
Rodzinny Festyn Rekreacyjno – Sportowy z okazji Dnia Dziecka – CSiR Szczebrzeszyn
1
Dzień Dziecka w bibliotece (Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Narolu)

01

Dzień Dziecka w Książnicy Zamojskiej i obchody Ogólnopolskiego Tygodnia
Czytania Dzieciom
2-6
Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej ”Rozśpiewany Chrząszcz” – MDK
Szczebrzeszyn
4-5
XVIII Jarmark Hetmański – Festiwal Produktu Lokalnego „Smaki Zamościa
i Roztocza”
5
Dzień dziecka –Cieszanów
5
Święto Ryby i Tataraku – Krynice
5.
79 Rocznica Bitwy pod Różą i Łuszczaczem w czasie II Wojny Światowej –
gm. Susiec
10
Aleja Sław - Zamość
10-13
Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry”
11
Zamojska Arlekinada
11-12
Dni Kultury Japońskiej - MDK Szczebrzeszyn
12
Zawody Pożarniczo – Sportowe – Szczebrzeszyn
12
Przegląd Pieśni do Serca Jezusowego – Krynice
15
Uroczystości związane z 600-leciem Lubyczy Królewskiej
16-19
Ogólnopolski Przegląd Sygnalistów Myśliwskich- Zamość
17-18
Festiwa lTurystyki Rowerowej „Roztocze bez granic” Lubaczów
18
Sobótki nad Tanwią (Park rekreacyjno-turystyczny w Lipsku)
18 65
Rajd ”Nocny im. Władysławy Podobińskiej” – PTTK Zamość
18
Rajd rowerowy - Cieszanów
18 – 19 Dni Machnowa Nowego
19
Rozzielenie – Roztoczańska Siódemka – bieg i marsz Nordic Walking - Suchowola
19
Zamojska Kupalnocka
19
„Zamojscy rzemieślnicy” - bezpłatna, tematyczna wycieczka z przewodnikiem, Zamość
19
XXIII Powiatowe Igrzyska LZS – CRiS Szczebrzeszyn
21-24
XII Zamojski Festiwal Książki
21 - 22 Festiwal Ryb z Roztocza - Dębowy Dwór - Huta Różaniecka
23
Dzień Ojca - Cieszanów
24– 26 Dni Lubyczy Królewskiej (Zawody triatlonowe, Gra miejska dla dzieci,
Otwarcie wystawy fotograficznej - historycznej w plenerze, Wspólne zdjęcie
mieszkańców Gminy Lubycza Królewska, koncerty zespołów).
25
Sobótka w Guciowie
25
Rajd rowerowy „Rodzina, Rower, Radość” Zamość
25– 09.07 47. Zamojskie Lato Teatralne
26
Święto Kwitnącej Fasoli (Festyn Rodzinny)- MDK Szczebrzeszyn
30 – 02.07 Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie, Łążek Garncarski
Konkurs Piosenki Turystycznej – Józefów
Noc Świętojańska – Tomaszów Lubelski
Turniej w Plażowej Piłce Siatkowej – Tomaszów Lubelski
Lipiec
1-3
2 -9
2
2
2

Szczebrzeskie Dni Tradycji - MDK Szczebrzeszyn
Zamojski Festiwal Kultury „arte, cultura, musica, e…”
Rowerowy Rajd Metaforyczny (gmina Narol i gminy sąsiadujące)
8 Cieszanowska Dycha im. Wojtka Pałczyńskiego - Cieszanów
Rowerowe Roztocze – rajd rowerowy – Horyniec-Zdrój – Lubycza Królewska
51

3
3
3
6 – 10
7-10
8 – 10
8-10 XXII
9
10
10
11-18

Koncert Jubileuszowy Olek Orkiestry, Janów Lubelski
Dni Horyńca-Zdroj
Otwarcie Letniska – Majdan Sopocki Gm. Susiec
II Ogólnopolski Plener Fotograficzny „Roztocze 2022”
Plener Rzeźbiarski – MDK Szczebrzeszyn
Roztoczański Festiwal Biegowy - Lubaczów
Cesarsko-Królewski Jarmark Galicyjski
Krasnobrodzki Piknik Rybacki
Dni Janowa Lubelskiego, Janów Lubelski
Turniej karate tradycyjnego „Perły Lubelszczyzny” – Zamość
XIX Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych „EUROFOLK”
Zamość
15
Festiwal Folklorystyczny „Eurofolk” MDK Szczebrzeszyn
16
Turniej piłki nożnej o puchar Burmistrza MiG Cieszanów
16-17
Zawody Rowerowe Gravel Race, Janów Lubelski
16-17
Metaforyczny Rajd Rowerowy, Huta Różaniecka
17
„Park Miejski – założenia i realizacja” - bezpłatna, tematyczna wycieczka
z przewodnikiem, Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej
17 / 24.07 Bieg Bobra Stawiska nad Tanwią w Jędrzejówce, gm. Narol
18-24
Festiwal Artystów Filmu i Telewizji FART, Janów Lubelski
19-20
XII Międzynarodowy Festiwal „Śladami Singera” – Szczebrzeszyn, Krasnobród, Józefów
23-24
Dni Krasnobrodu
24
Rocznica wkroczenia oddziałów AK do Szczebrzeszyna – MDK Szczebrzeszyn
26-27
Wędrująca Estrada - Zamość
30-31
XXI Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu - Susiec
31
Wyścig Kolarski Tour de Pologne - Etap 2 – kolarze wystartują z Chełma
i przejadą przez Hrubieszów , Tyszowce, Tomaszów Lubelski, Józefów,
Zwierzyniec, Szczebrzeszyn do Zamościa. Należy liczyć się z ograniczeniami
w poruszaniu się na tej trasie.
31
XII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL „ŚLADAMI SINGERA” – Krasnobród,
Józefów
„Kargul, podejdź no do płota” – Spotkania z Chęcińskim – Susiec
Plener malarsko-rzeźbiarski – Józefów
Dni Muzyki Sakralnej – „Jednemu Panu Śpiewamy” Tomaszów Lubelski
- XV Międzynarodowy Plener Malarski „Barwy Roztocza” Lubycza Królewska
Lipiec - sierpień
LETNIE KONCERTY NA PLACU SIEKLUCKIEGO w Krasnobrodzie (wybrane niedziele)
LETNIE MIĘDZYNARODOWE KONCERTY ORGANOWE – Sanktuarium w Krasnobrodzie
Artyści Swojemu Miastu – wystawa zbiorowa – MDK Szczebrzeszyn
Kino Plenerowe (4 seanse) – MDK Szczebrzeszyn
Sierpień
1
Wyścig Kolarski Tour de Polotne – Etap 3 – kolarze startują z Kraśnika i jadą
trasą przez Modliborzyce, Janów Lubelski, Ulanów, Rudnik nad Sanem, Nową
Sarzynę, Leżajsk, Sieniawę, Jarosław, Radymno do Przemyśla. Należy liczyć się
z utrudnieniami w poruszaniu się na tej trasie.
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1-31
1

Zamość Jazz Festiwal
„Zachować Pamięć” – rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – Tomaszów Lub.
2–3
Wędrująca Estrada Zamość
6
IV „Bieg Chrząszcza” CSiR Szczebrzeszyn
6
Weekend z Wielkim Działem – Pieszy Rajd z Burmistrzem po Wielkim Dziale
(Huta Złomy)
6–7
Zamość 1920 – Przywrócić w pamięci w następne stulecie
6-7
XIX Festiwal Kaszy GRYCZAKI, Janów Lubelski
6-7
Dni otwarte Roztoczańskiego Parku Narodowego
7
Weekend z Wielkim Działem – Bieg po Wielkim Dziale (Huta Złomy)
7
Zamojski Dzień Festiwalu Stolica Języka Polskiego
7-13
Festiwal Stolica Języka Polskiego – Szczebrzeszyn – Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń
7-15
Letnia Akademia Filmowa – Zwierzyniec
8-14
Art Festiwal – Horyniec Zdrój, Lubycza Królewska
11-13
Fantastyczny Zamość – Festiwal Fantastyki
13
Festiwal Wina „W poszukiwaniu prawdziwego smaku” – Zamość
13 – 14 XXIX Festiwal Kultury Ekologicznej – Józefów
13
Uroczystość patriotyczno – religijna na Wzgórzu Kościółek „Historia, Pamięć,
Tożsamość – Moja Ojczyzna – Gm. Susiec
14
Święto Pieroga Horyniec Zdrój
14–15 Jarmark Królewski „Zioła i Miód” Lubycza Królewska
15
Dzień Służb Mundurowych – Tomaszów Lub.
18-20
10. Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z Historią”
18-20
CieszFanów Festiwal – Cieszanów
19
XVII Przegląd Muzyki Wojskowej i Patriotycznej - Zamość
19 – 21 350. rocznica bitwy pod Narolem. „Śladami Jana III Sobieskiego”.
Rekonstrukcja historyczna (Pałac Łosiów i Rynek w Narolu)
20 - 27 FESTIWAL MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ „PER ARTEM AD ASTRA” Krasnobród 2022, Sanktuarium Maryjne, Kościół Zesłania Ducha Świętego,
KDK
21.
Dożynki Gminno – Parafialne –Susiec
21
„Historia zamojskiego więziennictwa” – ZOIHiT Zamość
25 – 27 KONKURS ORGANOWY w ramach XVI Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Artem Ad Astra”, Sanktuarium Maryjne w Krasnobrodzie
28
Dożynki Gminno – Parafialne Szczebrzeszyn
28
Dożynki powiatowe – Narol
28.
Komarowska Potrzeba – Rocznica bitwy pod Komarowem, Święto Kawalerii
Polskiej, rekonstrukcja bitwy.
31 – 03.09 Bieg Pokoju Dzieci Zamojszczyzny – Zamość i Roztocze
Pokaz Skillsy – Tomaszów Lubelski
XVI OGÓLNOPOLSKI PLENER ILUSTRATORÓW
Wrzesień
01-13
Gminny Konkurs Fotograficzny – Szczebrzeszyn
1 – 30.11 Wystawa plenerowa pt.: „Podkarpacki wrzesień” (Rynek w Narolu)
1-30.11 Zamojska Jesień Teatralna
3
Narodowe Czytanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza Zamość, Szczebrzeszyn, Lubycza Królewska, Narol, Tomaszów Lubelski,

3-4
4
4
4
8
8 – 11
9-11
11
12
16
16 - 17
17
17
17
18
18
18.09
18
18.
19
23
24
24
25
30

Festiwal Żywności Wolnej od GMO - Zamość
Festyn Rodzinny „Pożegnanie wakacji” CSiR Szczebrzeszyn
Dożynki Parafialno-Gminne w Horyńcu-Zdroju
Gminne święto plonów - Cieszanów
Dożynki Powiatowe, Janów Lubelski
Art’s of Narol – (CKW Narol)
Festiwal Ulica Literacka
DIECEZJALNO-GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW - Krasnobród
IV Piknik Kawalerzystów – Siedliska Gm. Lubycza Królewska
Biegi im. Bronisława Pietruszyńskiego – CSiR Szczebrzeszyn
XXVI Ogólnopolski Rajd Pieszy im. Józefa Jóźwiaka- Józefów
48 Rajd „Miłośników Roztocza” – PTTK Zamość
XI Tomaszowski Półmaraton Pamięci Żołnierzy Września
Biegi Przełajowe Tomaszów Lubelski
„Ocalić od zapomnienia” 83 Rocznica Bitew pod Tomaszowem Lubelskim
IV Narolska Jesień z Bluesem – Sławek Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa.
(CKW Narol)
„Wielcy budowniczowie Twierdzy Zamość” - bezpłatna, tematyczna wycieczka z przewodnikiem, Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej
Obchody 83. rocznicy Bitwy pod Narolem. Rowerowy Rajd Pamięci Bohaterów Ziemi Narolskiej (Gmina Narol)
83 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej, Bitwy pod Łosińcem i Tomaszowem Lubelskim – cmentarz w Łosińcu gmina Susiec
Obchody 83. rocznicy Bitwy pod Narolem. Uroczystości pod pomnikiem
w Lipsku (Lipsko)
Konferencja naukowa „ 30 lat Zamościa na Liście Światowego Dziedzictwa
Kultury UNESCO”
80. Rocznica powstania kompanii Narol (Rynek w Narolu)
Konferencja Naukowa – 600-lecie Lubyczy Królewskiej
Rajd Rowerowy Trasą rowerową Ziemi Józefowskiej na Roztoczu
25-lecie Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” Zamość
Miejskie Święto Roweru – Tomaszów Lubelski
Bieg Zielonych Koszulek TBG – Tomaszów Lubelski
Wystawa pokonkursowa - IV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Moje
roztoczańskie drzewo” Krynice
Poplenerowa Wystawa obrazów z XV Pleneru Malarskiego „Barwy Roztocza”
Siedliska

Wystawa „Dzieci Zamojszczyzny” , spotkanie autorskie Beatą Kołaczyńską,
autorką wystawy i książek o tematyce wysiedleń na Zamojszczyźnie – Biblioteka Szczebrzeszyn
Październik
1.
Spektakl teatralny „W kufrze seniora” - MDK Szczebrzeszyn
1.
53 Rajd „Rydz na patelni”
1-2
Metaforyczny Rajd Rowerowy - Lubycza Królewska
2
Święto Pieczonego Ziemniaka –Huta Szumy– gmina Susiec
4
Odsłonięcie tablicy pomordowanych mieszkańców Lubyczy Królewskiej
7
Noc Bibliotek w Książnicy Zamojskiej
7
Noc Bibliotek Tomaszów Lubelski
8
Noc bibliotek (Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Narolu)
Listopad
5
6
11
11
11.
11
11
11
11
11
14
16

Kry

• 5 pokoi z łazienkami
• aneks kuchenny
• przestronny taras, sauna
• huśtawka i miejsce na grilla
• możliwość wędkowania
• korzystanie z roweru
Sos
wodnego i rowerów

20
21
22
22
23

do n al

Łose 3 A

te. 4 5  6

w.kywna.

25
Grudzień
3
3
4
16
18
18
18
18
29.

Zaduszki Jazzowe gm. Krynice - Park Żywiołów Budy
Zaduszki Jazzowe – koncert (CKW Narol)
Rajd Rowerowy „Rajd Niepodległości” - Józefów
OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI – Krasnobród
Narodowe Święto Niepodległości. Obchody gminne. (Rynek w Narolu)
Narodowe Święto Niepodległości – Zamość
Narodowe Święto Niepodległości – Cieszanów
Narodowe święto Nipodległości - Tomaszów Lubelski
Kto Ty Jesteś? Polak Mały! – zajęcia edukacyjne dla dzieci w MFiB Arsenał
Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” w Zamojskim Domu Kultury
26. Jesienny Konkurs Recytatorski dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Zamojskim Domu Kultury
„Memento Mori – podziemia kościoła Franciszkanów” - bezpłatna, tematyczna wycieczka z przewodnikiem, Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej
„Patron Zamościa, Katedry i rodu Zamoyskich” – wycieczka Zamość
10 – konkurs recytatorski - Cieszanów
Rajd Pieszy „Pieczony Ziemniak” Ruda Żurawiecka
konkurs na kartki bożonarodzeniowe - Cieszanów
U progu kariery – konkurs w Zamojskim Domu Kultury
XV Wystawa Poplenerowa Międzynarodowego Pleneru Malarstwa i Rzeźby
„Barwy Roztocza” Tomaszów Lubelski
Powiatowy Konkurs Recytatorski – Tomaszów Lubelski
„Stachuriada” Konkurs Poezji Śpiewanej – Tomaszów Lubelski
Kryminalia Lubyckie” spotkanie z książkami Stefana Dardy
Konferencja naukowa: W 80. rocznicę wysiedleń na Zamojszczyźnie w MFiB
Arsenał
Grudniowe Spotkania Recytatorskie „Recytacje z dynamitem” w Zamościu
24 Rajd „Mikołajkowy” – PTTK Zamość
Tomaszowski Bieg Mikołajkowy – Tomaszów Lubelski
Jarmark Bożonarodzeniowy Lubycza Królewska
Wigilia dla mieszkańców Zamościa
kiermasz bożonarodzeniowy - Cieszanów
Kiermasz Bożonarodzeniowy (Rynek w Narolu)
Wigilia na Janowskim Rynku, Janów Lubelski
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL KOLĘD i PASTORAŁEK - BĘDZIN’ 2023 - ELIMI53
NACJE REJONOWE – KDK Krasnobród

Informacja turystyczna

Zamość
Zamojskie Centrum Informacji
Turystycznej i Historycznej,
Rynek Wielki 13 (ratusz)
e-mail: zci@zamosc.pl, www.zci.zamosc.pl
tel. 84 639 22 92
Zamość – Forteczne Centrum Informacji
Turystycznej i Historycznej
ul. Łukasińskiego 2e (Planty)
e-mail:luneta@zamosc.pl,
www.zci.zamosc.pl, tel. 84 538 17 33
Bełżec - Urząd Gminy Bełżec pok. nr 5
ul. Lwowska 5, www.belzec.pl
tel. 84 665 24 45 wew. 22, 84 665 21 82
Biłgoraj Informacja Kulturalna i Turystyczna
ul. Kościuszki 87
e-mail: pikit@muzeumbilgoraj.pl
www.muzeumbilgoraj.pl
tel./fax. 84 688 00 00
Cieszanów – Centrum Kultury i Sportu
ul. Kościuszki 4
e-mail: ckiscieszanow@interia.pl,
www.ckis.cieszanow.iap.p
tel. 16 631 10 95
Horyniec Zdrój – Gminny Ośrodek Kultury
ul. Sobieskiego 4
e-mail: turinfhoryniec@interia.pl,
www.horyniec.naszgok.pl
tel. 16 631 31 05
Horyniec Zdrój – Centrum Informacji Turystycznej
ul. Kolejowa 1B, tel. 798 728 489
Janów Lubelski – Urząd Miejski, Referat Promocji
i Rozwoju
ul. Zamoyskiego 59
e-mail: promocja@janowlubelski.pl
www.janowlubelski.pl
tel. 15/87 24 313 fax. 15/87 24 670
Józefów - pawilon geoturystyczny
ul. Kościuszki 37A
e-mail: it@ejozefow.pl, www.ejozefow.pl
tel. 84 687 96 69, tel/fax. 84 687 81 33
Krasnobród – Informacja Turystyczna
ul. Tomaszowska 25
e-mail: it@krasnobrod.pl, www.it.krasnobrod.pl
tel. 84 534 28 42
Narolskie Centrum Informacji Turystycznej
ul. Józefowska 1
tel. 532 011 622, e-mail: ncit@narol.pl
Susiec - Gminny Ośrodek Kultury
ul. Tomaszowska 100
e-mail: it@susiec.pl
tel. 84 665 44 10 w. 22, kom. 531 475 652
Szczebrzeszyn - Miejski Dom Kultury
ul. Sądowa 3
e-mail: pit@mdk.szczebrzeszyn.pl
www.mdk.szczebrzeszyn.pl
tel. 84 682 10 60
Tomaszów Lubelski,
Miejska Biblioteka Publiczna
przy wsparciu LOT Roztocze
ul. Zamojska 2, tel. 535 522 722
e-mail; roztoczewita@gmail.com
www.roztoczewita.pl
Zwierzyniec
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
ul. Słowackiego 2, e-mail: zokir@o2.pl
www.zwierzyniec.info.pl
tel. 84 687 26 60
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
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OBIEKTY MUZEALNE, IZBY REGIONALNE, GALERIE I WYSTAWY
Biłgoraj - Muzeum Ziemi Biłgorajskiej
Kościuszki 87, tel.84 686 27 33
e-mail: sekretariat@muzeumbilgoraj.pl,
www.muzeumbilgoraj.pl

Galeria Sztuki Ludowej
Majdan Wielki k. Krasnobrodu Majdan Wielki 176
tel. 84 660 78 94, 501 236 400 - Mieczysław Portka

Biłgoraj - Skansen Zagroda Sitarska
ul. Nadstawna 32,
tel. 84 686 04 84,
www.muzeumbilgoraj.pl

Lipsko k. Narola - Izba Pamięci w Lipsku
ul. Mogiłek 1, tel. 16 631 70 19,
e-mail: sevveryn_zop.pl
tel. 606 124 172. sob. i nd. - Antoni Steczkiewicz

Bondyrz – Muzeum Historyczne Inprektoratu
Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa „Adama”
Bondyrz 183a,
tel. 696 273 788,
akzamosc.pl/muzeum

Lubaczów - Muzeum Kresów w Lubaczowie
ul. Sobieskiego 4, tel. 16 632 18 02
e-mail: biuro@muzeumkresow.eu,
www.muzeumkresow.eu

Budy (gm. Krynice)
Park Żywiołów
Budy 50
tel. 510 101 910,
www.parkzywiołow.pl
Cieszanów - Centrum KonferencyjnoWystawiennicze w dawnej cerkwi
Wystawa poświęcona kamieniarce bruśnieńskiej,
czynna w godz. pracy CKiS w Cieszanowie
Synagoga zwiedzanie z przewodnikiem od pn - pt.
godz. 9:00 i 13:00
tel. 16 631 10 95
Ciotusza Stara gm. Susiec
Skansen „Bocianie Gniazdo” tel. 605 258 946
Gorajec gm. Cieszanów
- Cerkiew pw. św. Paraskewy,
kustosz Marcin Piotrowski
tel. 721 656 531, 570 096 596
Guciów - Zagroda Wiejska
Muzeum Przyrodniczo-Etnograficzne
– Ścieżka Archeologiczna, Grodzisko,
Anna i Stanisław Jachymek
Guciów 19
tel. 84 660 89 00,
e-mail: guciow@guciow.pl
www.guciow.pl
Hrubieszów - Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica
ul. 3 maja 11, 22-500 Hrubieszów
tel. 84 696 27 83,
e-mail: muzeum-hrubieszow@wp.pl,
www.muzeum-hrubieszow.com.pl
Janów Lubelski - Muzeum Regionalne
ul. J. Zamoyskiego 52 (II piętro)
23-300 Janów Lubelski, tel. 15/ 87 24 679
muzeumjanow@poczta.onet.pl
www.osgmuzeum.pl
Janów Lubelski – Muzeum Fotografii
ul. Zamoyskiego 20
e-mail:muzeum-fotografii@wp.pl
www.muzeum-fotografii.pl
tel. 602 746 166
Janów Lubelski - Ośrodek Edukacji Ekologicznej
„Lasy Janowskie”
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35
tel. 15/ 87 24 244, 608 203 395
e-mail: oee@lasyjanowskie.com
www.lasyjanowskie.com
Józefów - Izba Pamięci Mieczysława
Romanowskiego –
poety i powstańca z 1863r.
ul. Górnicza 21 (Szkoła Podstawowa),
tel. 84 687 80 79, 602 125 995 – Edyta Nieśpiał (opiekun)
Krasnobród:
Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej i GeologicznoGarncarskie przy Sanktuarium Nawiedzenia N.M.P.
w Krasnobrodzie-Podklasztor
ul. Tomaszowska 18, tel. 84 660 71 43,84 660 78 14
email: nmp3@wp.pl, www.krasnobrod-sanktuarium.pl
Krasnobrodzkie Dinozaury – ścieżka edukacyjna
ul. Św. Rocha, tel. 694 789 450, 664 966 533
email: biuro@dinozaury-krasnobrod.pl
www.dinozaury-krasnobrod.pl
Galeria Szur k. Krasnobrodu,
Szur 22, tel. 696 817 079, 606 366 270
e-mail: marek.rzezniak@gmail.com, galeria.szur@zam.pl
www.galeriaszur.pl

Masłomęcz (gm. Hrubieszów) - Wioska Gotów
Masłomęcz 99, 22-500 Hrubieszów, tel. 600 890 922
e-mail: mswg@wioska-gotow.pl,
www.wioska-gotow.pl
Mokrelipie k. Radecznicy - Gospodarstwo Pasieczne
ULIK – Muzeum Wsi i Skansen Pszczelarski
Mokrelipie 85
tel. 84 681 80 70, 537 421 566
e-mail: ulikroztocze@interia.pl,
www.ulikroztocze.pl
Nowosiółki (gm. Telatyn) - Skansen Historyczny
Nowosiółki 66,
tel. 84 66 14 269; 887 659 672
www.mojenowosiolki.wixsite.com
Obsza - Zagroda Roztocze - Skansen
Obsza 138, tel. 84 689 10 10, 508 019 971
info@zagrodaroztocze.pl,
www.zagrodaroztocze.pl

Cerkiew pw. św. Mikołaja Cudotwórcy
ul. Rynek 13, zwiedzanie po umówieniu
tel. 783 104 741, 84 664 28 36
Ulów – Izba Regionalna „Wiejska Chata”
budynek Szkoły Podstawowej, Ulów 93,
tel: 609 478 061
Wożuczyn (gm. Rachanie)
Izba Regionalna
tel. 608 807 292 opiekun - Barbara Typek
Wysokie - Regionalna Izba Pamięci
Gminy Zamość,
tel. 84 616 63 50 – kustosz Henryka Sobczuk,
www.gminazamosc.pl/izba
Zaburze – Skansen
Zaburze 52, 22- 463 Radecznica, tel. 601 837 090
Zamość - Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera
ul. Szczebrzeska 12, tel. 84 639 34 79;
email: zoozam1@wp.pl, www.zoo.zamosc.pl
Muzeum Zamojskie
ul. Ormiańska 30 tel. 84 638 64 94/95, 883 375 555, fax
84 638 42 02 e-mail: biuro@muzeum-zamojskie.pl www.
muzeum-zamojskie.pl
Muzeum Fortyfikacji i Broni ARSENAŁ (Oddział
Muzeum Zamojskiego)
ul. Zamkowa 2 tel. 84 638 40 76, 882 106 007 ekspozycje
w trzech budynkach: - Arsenał - Prochownia - Pawilon
pod Kurtyną

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

Muzeum Sakralne Katedry Zamojskiej
ul. Kolegiacka 3

Osuchy k. Łukowej
Muzeum Bitwy Partyzanckiej
GOK w Łukowa czynny od 8.30-16.30
tel. 84 687 40 60
Radruż - Zespół Cerkiewny w Radrużu /UNESCO/
tel. 606 357 108 Ryszard Urban
www.muzeumkresow.eu/zespol-cerkiewny-w-radruzu
Ruszów k. Łabuń - Olejarnia Świąteczna –
Ekomuzeum, tłoczenie i degustacja świeżego oleju
Ruszów 9, tel.504 979 855
e-mail: biuro@olechata.info
www.olechata,info
Siedliska k. Lubyczy Królewskiej - Muzeum
Skamieniałych Drzew
tel. 781 473 460, 84 680 80 33
e-mail: muzeum@lubycza.pl

Centrum „Synagoga” Fundacji Ochrony Dziedzictwa
Żydowskiego
ul. Pereca 14, tel. 84 639 00 54
e-mail: zamosc@fodz.pl www.zamosc.fodz.pl
Muzeum Martyrologii „Rotunda”
ul. Droga Męczenników Rotundy tel. 692 162 219 www.
muzeum-zamojskie.pl Wystawa „Ku przestrodze i
pamięci. Rotunda Zamojska 1939-1944”
Muzeum Starej Fotografii i Aparatów
Fotograficznych, ul. Staszica 15
Muzeum PRL
Zamość, ul. Weteranów 6, tel. 517 787 627

Szczebrzeszyn – Muzeum Zegarów
Plac Tadeusza Kościuszki 1,
budynek Urzędu Miasta (wejście od ul. Partyzantów)
tel. 84 682 10 95 wewn. 326,
e-mail: zegary@mdk.szczebrzeszyn.pl
Tomaszów Lubelski:
Muzeum Regionalne im. dra Janusza Petera
ul. Zamojska 2, tel. 84 664 37 20
ul. Wyspiańskiego 8a
tel. 84 663 42 34
e–mail: muzeum.regionalne@o2.pl,
www.muzeum.powiat-tomaszowski.com.pl

Izba Pamięci Terroru Komunistycznego
ul. Lwowska 64, tel. 507 498 757,
e-mail: tomaszow1939@vp.pl

Zwierzyniec:
Roztoczański Park Narodowy Ośrodek Edukacyjno
- Muzealny
ul. Plażowa 3a, tel. 84 67 72 025,
e-mail: informacja@roztoczanskipn.pl,
www.roztoczanskipn.pl
Izba Leśna we Floriance
Górecko Stare 105, tel. 84 687 22 86 wew. 365
e-mail: informacja@roztoczanskipn.pl
www.roztoczanskipn.pl,
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Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim jest bankiem uniwersalnym
wyłącznie z polskim kapitałem, o cechach lokalnego banku samorządowego, działającym jako spółdzielnia na terenie gmin i miast
województwa lubelskiego oraz powiatu lubaczowskiego z województwa podkarpackiego.
Bank działa w pełni samodzielnie i jednocześnie jest zrzeszony
z grupą banków spółdzielczych w ramach Zrzeszenia Grupy BPS S.A.
w Warszawie. Od 31.12.2015 roku Bank jest uczestnikiem Spółdzielni
Systemu Ochrony Zrzeszenia przy Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
w Warszawie.
Misją Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim jest działanie w interesie swoich członków oraz na potrzeby lokalnej społeczności przez prowadzenie działalności bankowej dla osób fizycznych,
rolnictwa, małych i średnich podmiotów gospodarczych, jak również
jednostek samorządu terytorialnego. Bank świadczy korzystne usługi
kredytowe, oferuje bezpieczne i rentowne rachunki oszczędnościowe i rozliczeniowe w sposób rzetelny i konkurencyjny dla wszelkich
osób prawnych i podmiotów gospodarczych, rolników oraz ludności,
kierując się ich dobrem.
Jednostka podstawowa Banku mieści się
w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Orzeszkowej 2.

Bank posiada następujące jednostki organizacyjne:
• Centrala Banku przy ul. E. Orzeszkowej 2 w Tomaszowie Lubelskim,
• Oddział w Tomaszowie Lubelskim, ul. E. Orzeszkowej 2;
• Oddział w Jarczowie, ul. Kopernika 2;
• Oddział w Krasnobrodzie, ul. Kościuszki 6;
• Oddział w Rachaniach, ul. Cicha 2a;
• Oddział w Suścu, ul. Tomaszowska 4;
• Oddział w Łaszczowie ,ul. 3-go Maja 13,
• Oddział w Telatynie , ul. Fryderyka Chopina 12,
• Filia w Tomaszowie Lubelskim , ul. Lwowska 32
• Filia w Tyszowcach , ul. 3-go Maja 10,
• Filia w Tarnawatce, ul. Lubelska 37;
• Filia w Adamowie, Adamów 8D/3;
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