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	 Jest	 taki	 region,	 kraina	 dziewiczej	 natury,	 sielskich	 krajobrazów,	 	 wielokulturowości	 
i	wspaniałej	historii.	 Zachwyci	 każdego,	 kto	 tu	 zawita.	Nazywa	 się	Roztocze.	20	 rezerwatów	
przyrody,	5	parków	krajobrazowych,	park	narodowy	i	liczne	pomniki	przyrody	są	tego	potwier-
dzeniem.	Wypoczynek,	szczególnie	aktywny,	w	tych	warunkach	każdemu	przyniesie	ukojenie	
od	codziennych	trosk	i	zmartwień,	wzmocni	tężyznę	fizyczną	i	tchnie	energię	do	działania.		

	 W	niniejszej	publikacji	staramy	się	Państwu	zaproponować	wiele	form	aktywnego	wy-
poczynku	na	Roztoczu,	umożliwiających	dotarcie	do	 jego	największych	atrakcji	 i	 zachęcić	do	
wypróbowania	tych,	które	są	Wam	najbliższe.	Najwięcej	miejsca		poświęciliśmy	turystyce	ro-
werowej,	bo	należy	do		najszybciej	rozwijających	się	oraz	najbardziej	perspektywicznych	rodza-
jów	turystyki,	a	w	niej	Józefów	zalicza	się	w	Polsce	do		liderów.
	 Skupiliśmy	się	na	obszarze	Roztocza	Środkowego,	którego	jesteśmy	współgospodarza-
mi.	Dokładamy	wszelkich	starań	poprzez	tworzenie	nowoczesnej	 infrastruktury	turystycznej,	
podnoszenie	walorów	funkcjonalnych	i	estetycznych	naszych	miasteczek	i	wsi,	organizację	im-
prez,	by	naturalne	piękno	Roztocza	współgrało	z	dziełem	ludzkich	rąk.	To,	że	rozwój	Roztocza	
idzie	w	dobrym	kierunku,	potwierdzają	pozytywne	opinie	ludzi,	którzy	nas	odwiedzają.	Słyszy-
my	liczne	głosy,	że	Józefów	w	ciągu	ostatnich	lat	przeobraził	się	z	prowincjonalnego	miasteczka	
w	turystyczną	wizytówkę	Roztocza	i	Lubelszczyzny.	To	nas	dopinguje	do	jeszcze	większego	wy-
siłku,	by	tworzyć	warunki	do	lepszej	jakości	życia	zarówno	jego	mieszkańców	jak	i	gości,	którzy	
tu	przybędą.	

	 Przygotowując	ten	folder,	mieliśmy	na	celu	wzbudzić	u	Państwa	zainteresowanie	oraz		
chęć	odwiedzenia	naszej	miejscowości.	Mamy	nadzieję,	że	to	nam	się	uda.	Serdecznie	zapra-
szamy	na	Roztocze,	w	szczególności	do	Józefowa,	gwarantując	Państwu	gościnność	i		niezapo-
mniane	chwile.	Do	zobaczenia.

	Roman	Dziura

	Burmistrz	Józefowa

Fot.	T.O.
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Wstęp

	 Józefów	to	małe,	liczące	dziś	ok.	2	500	miesz-
kańców,	 miasteczko	 położone	 na	 Roztoczu,	 które,	
tak	jak	cały	region,	wpisuje	się	dopiero	na	turystycz-
ną	mapę	Polski	i	Europy.	Dzięki	swojemu	położeniu	 
i	walorom	przyrodniczo-kulturowym	tej	części	Roz-
tocza	 jest	 doskonałą	 bazą	wypadową	 dla	 osób	 lu-
biących	aktywnie	wypoczywać	i	poznawać	miejsca,	 
w	 których	 przebywają.	 Józefów	 inwestuje	w	 infra-
strukturę	turystyczną	i	promocję	gminy.	Duża	liczba	
przygotowanych tras rowerowych oraz organizowa-
ne	 tu	 przez	 Stowarzyszenie	 Józefowska	 Kawaleria	
Rowerowa	imprezy	rowerowe,	spowodowały,	że	Jó-
zefów	został	nazwany	„rowerową	stolicą	Roztocza”.	
Przepływające	przez	region	rzeki	o	charakterze	gór-
skim:	Sopot,	Szum,	Nepryszka	i	wieloletnie	tradycje	
wędkarskie	powodują,	iż	w	Polsce	o	Ziemi	Józefow-
skiej	mówi	 się,	 że	 jest	 to	 kraina	 pstrąga	 i	 lipienia,	
doskonała	 na	 indywidualne	 wyprawy	 lub	 zawody	
wędkarskie.	Otaczające	zaś	Józefów	różnorodne	lasy	
Puszczy	Solskiej	 i	Roztocza	 sprawiają,	 że	 jest	 to	 raj	
dla	 grzybiarzy	 i	 lubiących	 spacery	 w	 leśnych	 ostę-
pach.	Józefów,	pomimo	małej	ilości	wód	powierzch-
niowych	na	Roztoczu,	ma	swój	zalew	na	strumieniu	
Nepryszka,	 który	 szczególnie	w	 upalne	 i	 wolne	 od	
pracy	dni	przyciąga	rzesze	miłośników	kąpieli	 i	pla-
żowania.	Poza	sezonem,	w	okresie	zimowym,		zalew	
jest	 ulubionym	 miejscem	 spotkań	 ludzi	 lubiących	
kąpiele	 w	 zimnej	 wodzie	 -	 „morsów”.	 Wprawdzie	

ostatnie,	mało	 śnieżne	 zimy	nie	 sprzyjały	uprawia-
niu narciarstwa, ale stok narciarski w Szopowym, 
blisko	 Józefowa,	 umożliwia	 rozpoczęcie	 przygody	 
z	narciarstwem	zjazdowym	i	biegowym.	Józefów	jest	
gminą	w	części	położoną	w	granicach	Roztoczańskie-
go	 Parku	Narodowego	 i	 jego	 otulinie.	 Dzięki	 temu		
ma	doskonałe	warunki	do	uprawiania	turystyki	przy-
rodniczej	na	szlakach	i	ścieżkach	edukacyjnych	RPN.	
Za	sprawą	dawnej	Ordynacji	Zamojskiej	na	Roztoczu	
powstało	 wiele	 świątyń,	 obiektów	 świeckich	 i	 za-
kładów	przemysłowych,	które	dziś,	jako	zabytki,	za-
świadczają	o	wielokulturowości	tej	ziemi.	
	 Dzięki	położeniu	blisko	granicy	Unii	Europej-
skiej,	granicy	polsko-ukraińskiej,	Józefów	jest	dosko-
nałą	bazą	wypadową	do	największej	roztoczańskiej	
metropolii,	Lwowa	oraz	położonego	na	północ	o	ok.	
40	km,	Zamościa	–	miast	wpisanych	na	listę	UNESCO.	
O	randze	niepowtarzalnych	walorów	przyrodniczych	
i	 kulturowych	 Ziemi	 Józefowskiej,	 tak	 jak	 i	 całego	
regionu,	zaświadcza	fakt,	że	od	2019	roku	Roztocze	
jest	na	liście	UNESCO	jako	Transgraniczny	Rezerwat	
Biosfery	Roztocze.	
	 Józefów	na	Roztoczu	Środkowym		to	dosko-
nałe	miejsce	na	wielodniowy	i	krótki	odpoczynek	dla	
tych,	którzy	lubią	spędzać	aktywnie	swój	wolny	czas	
w	ciszy	i	spokoju,	na	łonie	natury,	z	dala	od	zgiełku	 
i	tłoku.	Józefów	na	Roztoczu	zaprasza.
    
     Autorzy
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Dąb	-	pomnik	przyrody	w	Górecku	Kościelnym Roztocze	zimą	(droga	do	Florianki	w	RPN)
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przyrody,	który	wpisuje	się	na	turystyczną	mapę	Pol-
ski,	Ukrainy	i	Europy.	

Niepowtarzalne Roztocze 

Roztocze	 to	 kraina	 różnorodna,	 region	 pogranicza	
przyrodniczego.	W	 części	 zachodniej	 -	 jest	 tu	 jed-
na	 z	 największych	w	 Polsce	 gęstość	wąwozów	 les-
sowych.	 Na	 1	 km2	 przypada	 nawet	 10	 km	wąwo-
zów.	Wapienne	 Roztocze	 Środkowe	 charakteryzuje	
się	 łagodnymi	 wzniesieniami	 porośniętymi	 lasami	 
i	porozcinanymi	wstęgami	pól.	W	szczytowych	par-
tiach	odsłaniają	 się	malownicze	 skałki,	doliny	 rzek:	
Tanew,	Sopot,	 Szum	wypływające	 z	Roztocza,	 two-
rzą	malownicze	 przełomy	 z	 progami	 skalnymi,	 na-
zywane	 tu	 szumami	 czy	 też	 szypotami.	 Atrakcją	

Roztocze

Józefów	położony	jest	na	Roztoczu	Środkowym,	w	centrum	regionu.	Dzięki	temu	położeniu		stanowi	
dobrą	bazę	wypadową	do	poznania	całego	obszaru.	Cechy	środowiska	przyrodniczo-kulturowego	
zaś	powodują,	że	Ziemia	Józefowska	jest	najbardziej	reprezentatywna	dla	regionu.	Tu	znajduje	się	
malownicza	strefa	zewnętrznej	krawędzi	Roztocza,	poprzecinana	głębokimi	dolinami	rzek	z	szypo-
tami,	rozległe	panoramy	na		Roztocze	i	Równinę	Biłgorajską,	ostępy	leśne	Roztoczańskiego	Parku	
Narodowego	i		Puszczy	Solskiej.	Zainteresowani	kulturą	i	historią	tej	części	Polski,	mogą	odkrywać	
dla	siebie	ślady	zamieszkujących	tu	niegdyś	wielu	nacji		i	pozostałe	po	nich	obiekty,		

Roztocze – miejsce niezwykle 

Roztocze	to	region	pogranicza	przyrodniczo	–	kultu-
rowego.	 Kraina	 pełna	 osobliwości	 przyrodniczych,	
ważny	 korytarz	 ekologiczny;	 wyróżniająca	 się	 spo-
śród	 sąsiednich	 odmiennością	 krajobrazów.	 Rozto-
cze,	będąc	pograniczem	etnicznym,	znane	jest	z	wie-
lu	wydarzeń	historycznych.	Region	od	zarania	swoich	
dziejów	zamieszkały	był	przez	 ludność	 różniącą	 się	
pochodzeniem	 plemiennym	 i	 narodowościowym,	
językiem,	religią,	kulturą	i	obyczajami.	Żyjąca	tu	lud-
ność	 nie	 wykazywała	 tożsamości	 regionalnej.	 Roz-
tocze	to	region	geograficzny	niebędący	nigdy	dziel-
nicą	 historyczną.	W	 przeszłości	 wchodziło	 w	 skład	
różnych	 jednostek	 terytorialno	 -	 administracyjnych	
i	było	podzielone	granicami	o	charakterze	lokalnym,	
jak	i	państwowym.	
	 Roztocze	 to	 pasmo	 wapiennych	 wzniesień,	
180	 km	 długie	 i	 zaledwie	 kilkanaście	 kilometrów	
szerokie,	 o	 wyraźnie	 zaznaczającym	 się	 zmiennym	
krajobrazie,	 ciągnące	 się	 z	 północnego	 -	 zachodu	
na	 południowy	 -	 wschód,	 od	 Kraśnika	 do	 Lwowa.	
Odróżniające	 się	 od	 regionów	 sąsiednich	 wielkim	
zróżnicowaniem	 wewnętrznym,	 jak	 i	 zewnętrz-
nym.	 Ma	 to	 swoje	 konsekwencje	 w	 podziale	 na	
regiony,	 wg	 Buraczyńskiego	 wyróżniamy	 Rozto-
cze:	 Gorajskie,	 Szczebrzeszyńskie,	 Tomaszowskie,	
Rawskie,	 Lwowskie.	 Roztocze	 to	 region	 nieodkryty	 
o	 bardzo	 dużych	 walorach	 przyrodniczo	 -	 kulturo-
wych,	 stanowiący	 ważny	 moduł	 w	 sieci	 ochrony	
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Różnorodne Roztocze 

Roztocze	 to	ważna	granica	przyrodnicza,	przebiega	
tędy	 północno	 -	 wschodnia	 granica	 zasięgu	 takich	
gatunków	drzew	jak:	buk,	jodła,	świerk,	jawor.	Rów-
nie	ciekawa	jest	fauna	regionu.	Regularnie	w	leśnych	
ostępach	widywane	są	tu	wilki	 i	rysie.	Ostatnie	ba-
dania	wskazują,	że	na	Roztoczu	występują	wschod-

Roztocza	 są	 również	 skamieniałe	 drzewa	 w	 okoli-
cy	 Siedlisk.	 Inny	 krajobraz	 ma	 Roztocze	 Rawskie.	 
W	tej	części	regionu	wzniesienia	sięgają	400	m	n.p.m.,	
różnice	wzniesień	dochodzą	do	150	m,	spłaszczone	
porośnięte	 lasami	 grzbiety	 opadają	 ku	 równinom	
stromymi	krawędziami	porozcinanymi	przez	wąwozy	
i	doliny.	Prawdopodobnie	od	tych	wąwozów		„rozta-
czających”	zbocza	wzniesień	wywodzi	się	nazwa	ca-
łego	regionu.	Wzdłuż	ukraińskiego	grzbietu	Roztocza	
przebiega	główny	europejski	dział	wodny	pomiędzy	
zlewnią	Morza	Bałtyckiego	(dopływy	Bugu	-	Sołoki-
ja,	 Rata,	 Pełtew)	 i	Morza	 Czarnego	 (Wereszyca	 do	
Dniestru).	Roztocze	to	kraina	osobliwości	przyrodni-
czych.	Na	zachodniej	krawędzi	występują	źródła,	za-
wierające	wody	siarczkowe	w	części	polskiej,	znane	
jest	uzdrowisko	w	Horyńcu;	części	ukraińskiej	znaj-
dują	 się	 uzdrowiska	 balneologiczne	 w	 Szkle	 i	 Nie-
mirowie	o	tradycjach	sięgających	czasów	króla	Jana	
III	Sobieskiego.	 	Roztocze	to	w	Polsce	jedna	z	krain		 
o	największej	ilości	dni	słonecznych.	To	także	ważny	
korytarz	ekologiczny,	wąski	łącznik	spinający	Wyżyny	
Polskie	 z	Podolem,	umożliwiający	wędrówkę	 roślin	 
i	 zwierząt.	Dzięki	 temu	mamy	na	Roztoczu	 i	 regio-
nach	 sąsiednich	 elementy	 flory	 południowej,	 gór-
skiej	i		pochodzące	z	północy	relikty	polodowcowe.
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nie	 gatunki	 fauny.	 Stwierdzono	występowanie:	mi-
noga	 ukraińskiego,	 rzekotki	 wschodniej,	 padalca	
kolchidzkiego;	niewykluczone,	że	populacja	wilka	na	
Roztoczu,	tak	inna	genetycznie	od	wilków	występu-
jących	 na	Mazurach	 czy	w	 Karpatach,	ma	 również	
wschodnią	 proweniencję.	 Wskutek	 zmian	 klima-
tycznych	 częściej	 obserwowana	 jest	 tu	 żołna	 czy	
modliszka	 –	 gatunki	 kojarzone	 z	 ciepłym	 i	 suchym	
klimatem.	 Jednym	 z	 największych	 walorów	 krainy	
są	 lasy,	wśród	nich	na	 szczególną	 uwagę	 zasługuje	
buczyna	karpacka	i	bór	jodłowy.	Roztocze	to	region	

osobliwości,	objęty	różnego	rodzaju	formami	ochro-
ny	przyrody.	W	Polsce	w	centrum	Roztocza	znajduje	
się	Roztoczański	Park	Narodowy	otoczony	5	parka-
mi	krajobrazowymi.	Jest	tu	20	rezerwatów,	około	28	
użytków	ekologicznych	oraz	liczne	pomniki	przyrody	
i	stanowisko	dokumentacyjne.	Roztocze	w	dużej	czę-
ści	wpisane	 zostało	w	 europejską	 sieć	 ekologiczną	
NATURA	 2000.	 Ostoja	 siedliskowa	 „Roztocze	 Środ-
kowe”	 obejmuje	 wielką	 różnorodność	 przyrodni-
czą	 tego	regionu	wraz	z	 rzadkimi	siedliskami	 roślin	
i	zwierząt.		Ostoję	ptasią	„Roztocze”	powołano	m.in.	
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do	ochrony	ok.	55	najcenniejszych	gatunków	wskaź-
nikowych	ptaków.	Po	stronie	ukraińskiej	funkcjonuje	
Jaworowski	Przyrodniczy	Park	Narodowy,	Zapowied-
nik	Roztocze,	Rawsko	-	Janowski	Park	Krajobrazowy,	
4	 rezerwaty	 przyrody.	 Ochrona	 przyrody	 jest	 tam	
utrudniona	 ze	 względu	 na	 największy	 w	 tej	 części	
Europy	poligon	wojskowy.	

Roztocze - region pogranicza 

Roztocze		na	przestrzeni	wieków	było	regionem	po-
granicza,	współcześnie	przecięte	jest	granicą	polsko	
-	ukraińską,	która	jest	jednocześnie	granicą	Unii	Eu-
ropejskiej.	
	 Roztocze	 od	 zarania	 swoich	 dziejów	 było	
krainą	 zamieszkałą	 przez	 ludność	 różniącą	 się	 po-
chodzeniem,	 językiem,	 religią.	O	wielokulturowości	
zaświadczają	dziś	nazwy	wpisane	w	roztoczański	kra-
jobraz, cmentarze oraz zabytki kultury materialnej, 
które	 ocalały	 z	 wojennej	 zawieruchy.	 W	 okresach	
pokoju	 na	 roztoczańskim	 pograniczu	 wielonarodo-
wościowa	społeczność	koegzystuje	ze	sobą,	tworząc	
obiekty	w	obrębie	kultury	materialnej	i	duchowej.	
	 W	okresach	wojen	kultury	wzajemnie	się	wy-
niszczały.	Widać	to	najwyraźniej	na	przykładzie	Lwo-
wa	 -	 największej	 roztoczańskiej	 metropolii.	 Region	
znany	jest	z	kilku	ważnych	wydarzeń	historycznych,	
niestety	głównie	militarnych,	związanych	z	walkami	
Stefana	 Czarneckiego,	 Jana	 Sobieskiego,	 powsta-
niem	styczniowym	1863	 r.,	pierwszą	 i	drugą	wojną	
światową.	Ziemia	Józefowska	była	świadkiem	wielu	
wydarzeń,	szczególnie	z	okresu	powstania	stycznio-
wego	i	drugiej	wojny	światowej.	

Wielokulturowe Roztocze 

Roztocze	jako	region	geograficzny	to	pogranicze	et-
niczne	 zasiedlane	 przez	 Polaków	 z	 zachodu,	 przez	
Rusinów	od	wschodu,	znaleźli	tu	swoje	miejsce	tak-
że	Żydzi,	Ormianie,	Niemcy,	Węgrzy,	Włosi,	Anglicy,	
którzy	 osiedlali	 się	 tu	 za	 czasów	Ordynacji	 Zamoj-
skiej.	To	region	trzech	wielkich	rodów	magnackich:	
Zamoyskich,	 Żółkiewskich	 i	 Sobieskich,	 będących	
fundatorami	wielu	obiektów	świeckich	i	sakralnych.	
Roztocze	 to	 pogranicze	 kultur,	 zachowały	 się	 do	
dziś	 liczne	kościoły	-	w	stylu	renesansu	 lubelskiego	
w	Szczebrzeszynie	i	Turobinie,	cerkwie	-	szczególnie	
urokliwe	te	na	Roztoczu	Wschodnim:	w	Hrebennem,	
Radrużu,	Siedliskach	i	Roztoczu	Południowym:	w	Po-
tyliczu,	Krechowie	i	Żółkwi.		Budynki	dawnych	syna-
gog	w	Szczebrzeszynie	i	Józefowie	po	stronie	polskiej	
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czy	też	w	Żółkwi	na	Ukrainie.	O	panującej	 tu	przez	
wieki	mozaice	narodowościowej	przypominają	 licz-
ne	cmentarze,	a	wielokulturowość	do	dziś	wpisana	
jest	w	nazwy	malowniczo	położonych	miejscowości.	

Roztocze - region UNESCO 

O	 wartości	 przyrodniczo-kulturowej	 Roztocza	 za-
świadcza	 fakt,	że	występują	 tu	obiekty	wpisane	na	
listę	UNESCO.	Największą	 roztoczańską	metropolią	
jest	 Lwów,	 zamieszkały	 przez	 prawie	 1	mln	miesz-

Kirkut	w	Józefowie
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kańców.	Stare	miasto	Lwowa	wpisano	w	1998	r.	na	
Listę	Światowego	Dziedzictwa	Kultury	UNESCO,	 jak	
i	 położony	 w	 bezpośrednim	 sąsiedztwie	 Roztocza	
Zamość	(od	1992	r.).	W	2013	r.	na	Listę		Światowe-
go	Dziedzictwa	Kultury	wpisano	cerkwie	w	Radrużu,	
po	stronie	polskiej	oraz	Potyliczu	 i	Żółkwi,	po	stro-
nie	ukraińskiej.	W	dowód	uznania	dla	walorów	przy-
rodniczych	 i	kulturowych	Roztocza	w	2019	r.,	UNE-
SCO	wpisało	region	do	Światowej	Sieci	Rezerwatów	
Biosfery	w	ramach	projektu	Człowiek	i	Biosfera.	Od	
tego	czasu	Roztocze	jest	Transgranicznym	Rezerwa-
tem	Biosfery.	Najcenniejsze	przyrodniczo	fragmenty,	 

w	tym	Roztoczański	Park	Narodowy	(PL)	i	Jaworow-
ski	 Przyrodniczy	 Park	 Narodowy	 wraz	 z	 Zapovid-
nykiem	 	Roztocze	 (UA)	 stanowią	 jego	 strefę	 rdzen-
ną,	parki	krajobrazowe	po	obu	stronach	granicy	są	 
w	 strefie	 buforowej.	 Strefa	 tranzytowa,	ważna	 dla	
rozwoju	 społeczno-gospodarczego	 regionu,	 obej-
muje	 malowniczo	 położone	 roztoczańskie	 wsie	 
i	miasteczka.	Z	racji	swoich	walorów	Ziemia	Józefow-
ska	położona	jest	w	strefie	buforowej	i	tranzytowej.	
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Turystyka	rowerowa

Józefów	„Rowerowa	Stolica	Roztocza”	zajmuje	szczególne	miejsce	na	mapie	turystyki		Polski	i	Roz-
tocza.	Dzięki	 staraniom	władz	 rozwijana	 jest	 infrastruktura	 turystyczna,	w	 tym	drogi	 rowerowe,	
poza	pasami	jezdnymi	w	miejscach	największego	natężenia	ruchu	turystycznego.	Znajduje	się	tu	20	
km	dróg	rowerowych,	a	przez	gminę	przebiega	ok.	94	km	wyznaczonych	szlaków	i	tras	rowerowych.	
Wysiłek	włodarzy	Józefowa	został	zauważony	na	forum	ogólnopolskim,	bowiem	w	2017	r.	gmina	
Józefów	zdobyła	Grand	Prix	w	konkursie	ogólnopolskim	organizowanym	przez	Zarząd	Główny	PTTK	
i	Ministerstwo	Sportu,	i	Turystyki	pn.	„Gmina	Przyjazna	Rowerzystom”.
	 Dzięki	Stowarzyszeniu	 Józefowska	Kawaleria	Rowerowa	 i	 innym	organizacjom	pozarządo-
wym,	Józefów	jest	miejscem	spotkań	rowerzystów	na	różnego	rodzaju	rajdach.	Ziemia	Józefowska,	
jak	 i	 całe	Roztocze,	 to	doskonała	przestrzeń	do	uprawiania	 turystki	 rowerowej.	Duża	zmienność	
krajobrazów	różnorodnych	lasów	i	otwartych	przestrzeni,	mnogość	tras	o	różnym	stopniu	trudności	
i	niejednakowym	podłożu	czynią	przejazdy	 interesującymi.	Nie	wkrada	się	 tu	monotonia,	często	
towarzysząca	rowerzystom	przy	wielogodzinnych	wycieczkach.	
	 Osią	dróg	rowerowych	Roztocza	jest	Centralny	Szlak	Rowerowy	Roztocza	(CSzRR),	który	jest	
swego	rodzaju	„kręgosłupem”.	Od	niego	rozchodzą	się	trasy	lokalne.	Dzięki	temu	istnieje	możliwość	
wyboru	dróg	przejazdu	z	poszczególnych	punktów	węzłowych	tak,	aby	nie	powtarzać	tych	samych	
odcinków.	Józefów	jest	ważnym	punktem	węzłowym	tras	rowerowych.	Przechodzą	tędy	szlaki	tran-
zytowe:	CSzRR	i	Green	Velo	oraz	kilka	tras	o	znaczeniu	lokalnym.	

Centralny Szlak Rowerowy Roztocza 

jest	to	jedna	ze	starszych	tras	rowerowych	w	tej	części	
Polski.	Powstał	na	przełomie	XX	i	XXI	w.	W	2004	roku	
został	 nagrodzony	 jako	 jeden	 z	 najlepszych	 produk-
tów	turystycznych	w	II	edycji	konkursu	Polskiej	Orga-
nizacji	Turystycznej,	a	w	2009	roku,	za	sprawą	konkur-
su	National	Geographic	Traveler,	został	uznany	jedną	 
z	 5	 najlepszych	 tras	 rowerowych	 w	 Polsce.	 Dzięki	
programowi	 PBU	 2014-2020	 i	 projektowi	 „BikeLike	
Roztocze	–	 together	 in	 spite	of	borders”,	 realizowa-
nym	w	polsko-ukraińskim	partnerstwie,	 główna	 tra-
sa	 rowerowa	Roztocza	poddana	została	 rewitalizacji	 
w	2020	roku.	Szlak	ma	ok.	266	km.	Po	polskiej	stronie	
poprowadzona	 jest	 wzdłuż	 osi	 regionu	 od	 Kraśnika	
do	przejścia	 granicznego	Hrebenne-Rawa	Ruska,	po	
ukraińskiej	 zaś	wytyczona	 	 jest	do	Krechowa,	 z	 któ-
rego	odchodzą	trzy	odcinki:	do	Żółkwi,	Wereszczycy	
w	 Jaworowskim	 Przyrodniczym	 Parku	 Narodowym	 
i	Brzuchowic	na	przedmieściach	Lwowa.	

 Etap pierwszy: Kraśnik - Zwierzyniec
Przebieg	 trasy:	 Kraśnik	 (0,0	 km)	 –	 Szastarka	 (12,0	
km)	–	Batorz	 (29,0	km)	–	Otrocz	 (37,0	km)	 -	Goraj	
(51,0	km)	––	Radecznica	(71,0	km)	–	Szczebrzeszyn	
(87,0	km)		-		Zwierzyniec	(100,0	km);	znaki	czerwo-
ne;	długość	odcinka	–	100	km.
	 Centralny	Szlak	Rowerowy	Roztocza	prowa-
dzi	 wzdłuż	 osi	 Roztocza	 na	 południowy–wschód,	
ukazując	jego	najciekawsze	miejsca.	Rozpoczyna	się	
przy	stacji	kolejowej	w	Kraśniku,	a	odcinek	etapowy	
kończy	się	w	Zwierzyńcu	przy	Ośrodku	Edukacyjno-
-Muzealnym	 Roztoczańskiego	 Parku	 Narodowe-
go.	Za	Stróżą,		leżącą	w	dolinie	Wyżnicy,	wznosi	się	 
w	kierunku	Szastarki	i	wkracza	w	strefę	wododziału	
Wyżnicy,	Bystrzycy,	Poru	i	Sanny.	W	Błażku	wkracza	
w	strefę	charakterystycznych	dla	Roztocza	Gorajskie-
go	i	Szczebrzeszyńskiego	wąwozów	lessowych.	Kra-
jobraz	ten	charakteryzuje	się	wyraźną	rytmicznością	
rzeźby	wynikającą	z	rozcięcia	terenu	siecią	suchych	



dolin	i	wąwozów.	W	okolicach	Słodkowa,	Zdziłowic,	
Gilowa,	 Podlesia,	wsi	Dzielce,	 Szczebrzeszyna	 znaj-
dują	się	strome	podjazdy	i	zjazdy.	Od	Szczebrzeszyna	
trasa	prowadzi	doliną	rzeki	Wieprz	do	Zwierzyńca.		

	Etap	Drugi:	Zwierzyniec	-	Hrebenne
Przebieg	trasy	Zwierzyniec	(0,0	km)		–	Tereszpol	(8,0	
km)	 -	Górecko	Stare(14,5	km)	–	 Józefów	(23,0	km)	
–	Susiec	(37,0	km)	–	Bełżec	(59,0	km)	–	Lubycza	Kró-
lewska	(69,0	km)		-		Hrebenne	(78,0	km);	znaki	czer-
wone,	długość	odcinka	78	km.
Drugi	etap	Centralnego	Szlaku	Rowerowego	Rozto-
cza	 poprowadzony	 jest	 przez	 Roztocze	 Tomaszow-
skie	 i	 Rawskie.	 Szlak	 wiedzie	 wzdłuż	 osi	 Roztocza,	
przecina	 doliny	 rzek	 malowniczo	 wcinających	 się	 
w	 strefę	 krawędziową,	 wspina	 się	 na	 wierzchowi-
ny,	 ukazując	 roztoczańskie	 panoramy	 pól	 i	 lasów	 
z	położonymi	w	dolinach	wioskami	 i	miasteczkami.	
Dzięki	dużemu	zróżnicowaniu	przyrodniczemu	i	kul-
turowemu	przemieszczanie	się	szlakiem	nie	jest	mo-
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notonne.	Różnorodna	rzeźba	terenu,	szata	roślinna,	
występujące	tu	zabytki	kultury	oraz	specyficzny	kra-
jobraz	powodują,	że	opisany	odcinek	trasy	jest	god-
ny	zainteresowania.	
	 W	 obszarze	 tym	 najlepiej	 widać,	 że	 Rozto-
cze	to	nie	tylko	granica	geologiczna	pomiędzy	Euro-
pą	Wschodnią	 i	 Zachodnią,	ale	 również	pogranicze	
kultur.	Dowodzą	tego	zabytkowe	cerkiewki,	kościo-
ły,	 budynki	 dawnych	 synagog.	 O	 burzliwej	 historii	
tej	 ziemi	 zaświadczają	 liczne	 pomniki	 i	 cmentarze	
przypominające	 powstanie	 styczniowe,	 kampanię	
wrześniową	1939	roku,	walkę	partyzancką	podczas	
II	 wojny	 światowej	 i	 okres	 powojenny.	 Trasa	 prze-
cina	 dolinę	 Szumu	 w	 Górecku	 Starym,	 Nepryszki	 
w	Józefowie,	Sopotu	w	Nowinach,	Jelenia	w	Osered-
ku,	biegnie	wzdłuż	Potoku	Łosinieckiego,	a	następnie	
na	odcinku	od	Teniatysk	do	Mostów	Małych	wzdłuż	
doliny	Sołokiji,	która	w	odróżnieniu	od	pozostałych	
rzek	 Roztocza	 odprowadzających	 swoje	 wody	 do		
Tanwi,	 płynie	 do	 Bugu.	 II	 etap	 Centralnego	 Szlaku	
Rowerowego	Roztocza	rozpoczyna	się	w	Zwierzyńcu	
przy	Ośrodku	Edukacyjno	–	Muzealnym	RPN,	a	koń-
czy	przy	cerkwi	w	Hrebennem.	
Etap	 trzeci	 prowadzi	 przez	 Roztocze	 	 Ukraińskie	 -	
opis	wychodzi	poza	zakres	naszego	opracowania.

WSCHODNI SZLAK ROWEROWY GREEN VELO: 

(Elbląg)	Szczebrzeszyn	–	Zwierzyniec	-	Józefów–	Su-
siec	 –	Narol	 –	Horyniec	 –	Budomierz	 (Końskie).	 Ta	
ambitna,	oddana	do	użytku	w	grudniu	2015	r.	trasa	
o	długości	ponad	2000	km	umożliwi	poznanie	Polski	
Wschodniej.	 Roztoczański	 charakter	 ma	 fragment	
trasy	podstawowej	na	odcinku:	Wielkie	Oczy	–	Ho-
ryniec	 –	 Susiec	 –	 Zwierzyniec	 –	 Kransnystaw	 oraz	
fragmenty	tras	bocznych:	Zwierzyniec	–	Sandomierz	
oraz		Janów	Lubelski	–	Jarocin/Ciosmy.	Szlak	Green	
Velo	 przebiega	 tak	 jak	 CSzRR,	 trasa	 rowerowa	 do	
Florianki	oraz	inne	lokalne	trasy	rowerowe.	

Lokalne znakowane trasy rowerowe Roztocza Środ-
kowego 

Na	 Roztoczu	 Środkowym	 jest	 wytyczonych	 i	 ozna-
kowanych	8	tras	rowerowych,	które	tworzą	system	
umożliwiający	dotarcie	różnymi	drogami	do	wybra-
nych	punktów.	Łączą	one	tym	samym	Józefów	np.	ze	
Zwierzyńcem,	 Krasnobrodem,	 Zamościem,	 Suścem	 
i	wieloma	innymi	miejscowościami	i	atrakcjami	tury-
stycznymi	regionu.

 Trasa rowerowa Ziemi Józefowskiej na Roztoczu, 
znakowana	kolorem	zielonym:	Józefów	Roztoczański	
(stacja	 kolejowa)	–	 Szopowe	–	 Stanisławów	–	góra	
Kamień	–	Husiny	–	Ciotusza	Stara	–	Majdan	Sopoc-
ki	(zalew)	–	Nowiny	–	Hamernia	–	Błudek	–	Borowe	
Młyny	 (dojazd	 do	 osady	 to	 znakowana	 wycieczka	
boczna	 od	 głównego	 szlaku)	 –	 Fryszarka	 –	 okolice	
bagna	 Płaszczyzna	 (boczna	 trasa	 prowadzi	 stąd	 do	
dworca	autobusowego	w	Józefowie)	–	Tarnowola	–	
Górecko	Kościelne	–	Górecko	Stare	–	Majdan	Kasz-
telański	 –	 Józefów	 Roztoczański	 (stacja	 kolejowa),	
77	km	(z	wycieczką	boczną	do	Borowych	Młynów).	
Trasę	 proponujemy	 rozpocząć	 od	 stacji	 Józefów	
Roztoczański.	 Szlak	 bardzo	 interesujący,	 a	 zarazem	 
w	 większej	 części	 przebiegu	 łatwy.	 Ma	 charakter	
pętli	wokół	 Józefowa,	z	wyznakowanym	 łącznikiem	
prowadzącym	z	centrum	miasta	do	szlaku	w	rejonie	
bagna	Płaszczyzna.

	 Trasa	 rowerowa	 do	 Florianki,	 w	 Roztoczańskim	
Parku	Narodowym
znaki	żółte,
długość	ok.	11	km.
Przebieg	 trasy:	 Zwierzyniec	 (Ośrodek	 Edukacyjno-
-Muzealny	RPN)	–	Florianka	–	Górecko	Stare.
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Trasa	 prowadzi	 ze	 Zwierzyńca	 przez	 Floriankę	 do	
Górecka	Starego	przez	teren	Roztoczańskiego	Parku	
Narodowego,	mijając	po	drodze	 Izbę	Leśną	 i	Ośro-
dek	 Hodowli	 Zachowawczej	 konika	 polskiego	 we	
Floriance.

 Roztoczański	Szlak	Rowerowy
znaki niebieskie, 
długość	ok.	48	km.
	Przebieg	 trasy:	 	 Zwierzyniec	–	Obrocz	–	Guciów	–	
rez.	Św.	Rocha	–	Krasnobród	–	Szur	–	Róża	–	Majdan	
Sopocki	II	–	Majdan	Sopocki	I.	
Szlak	alternatywny	dla	Centralnego	Szlaku	Rowero-
wego	Roztocza	pomiędzy	Zwierzyńcem	a	Majdanem	
Sopockim.

 Łącznikowy	szlak	rowerowy	Obrocz	–	Wólka	Wie-
przecka
znaki zielone,
długość	ok.	8,5	km.
Przebieg	trasy:	Obrocz	-	Kosobudy	Bór	–	Wólka	Wie-
przecka.	
To	najkrótsza	i	najprostsza	trasa	poprowadzona	dro-
gą	 powiatową,	 łącząca	 dwa	 inne	 szlaki	 rowerowe:	
Roztoczański	(Zwierzyniec	–	Majdan	Sopocki)	i	Gmi-
ny	Zamość	(Mokre	–	Skokówka).

 Szlak	rowerowy	Maziły	–	Rybnica
znaki niebieskie,
długość	ok	5	km.
Przebieg	trasy:	Maziły	–	Rybnica	k.	Suśca.
Kolejna	alternatywa	dla	Centralnego	Szlaku	Rowero-
wego	Roztocza,	pozwalająca	ominąć	drogę	powiato-
wą	w	rejonie	Łosińca.

 Szlak	rowerowy	Susiec–	Borowe	Młyny

znaki niebieskie,
długość	ok.	11	km.
Przebieg	 trasy:	 Susiec	 (okolice	 kościoła)	 –	 Borowe	
Młyny.
Szlak	przecinający	Puszczę	Solską.	Łączy	Susiec	z	Tra-
są	Rowerową	Ziemi	Józefowskiej.

 Łosiowy	szlak	rowerowy
znaki niebieskie,
długość	ok.	16	km.
Przebieg	 trasy:	Susiec	–	Siwa	Dolina	k.	Tomaszowa	
Lubelskiego.
Terenowa	alternatywna	trasa	dla	przejazdu	szosą	na	
odcinku	Susiec	–	Tomaszów.

Szlak	rowerowy	gminy	Zamość	„Na	skraju	Roztocza”,
znaki czerwone,
długość	trasy	40	km.
Przebieg	trasy:	Skokówka	–	Białowola	–	Lipsko	–	ka-
pliczka	 św.	 Romana	 –	Wólka	Wieprzecka	 –	Hubale	
–	rezerwat	przyrody	Hubale	–	Mokre.
Trasa	wiedzie	szosami	i	wygodnymi	drogami	leśnymi	
i	polnymi.	Najciekawszy	odcinek	w	okolicy	Lipska	do-
prowadza	do	drewnianej	kapliczki	pw.	św.	Romana,	
postawionej	nad	źródełkami,	jak	większość	zabytko-
wych	kapliczek	na	Roztoczu.	

Inne józefowskie nieznakowane trasy rowerowe 

Dzięki	dobremu	położeniu	Józefów	jest	doskonałym	
punktem wypadowym do wypraw rowerowych po 
Roztoczu.	W	tej	części	informatora	przedstawimy	kil-
ka tras rowerowych, dla których punktem wspólnym 
jest	miejsce	 startu	 i	 zakończenia	wyprawy	 rowero-
wej	–	JÓZEFÓW.	Proponujemy	taki	układ	tras,	które	
umożliwią	poznanie	Roztocza	i	Puszczy	Solskiej.	Tra-
sy	można	pokonać	w	obu	kierunkach.	Każda	z	nich	
ma	swój	charakter,	którego	specyfikę	odzwierciedla	
nazwa.	Proponujemy:

	Szlak	geoturystyczny	Roztocza	Środkowego,
	Trasę	„Śladami	Ordynacji	Zamojskiej”,
	Trasę	„Z	dala	od	cywilizacji”,
	Trasę	„Nad	zalew	do	Majdanu	Sopockiego”,
	Trasę	„Parkiem	Krajobrazowym	Puszczy	Solskiej”.

 Szlak	geoturystyczny	Roztocza	Środkowego,
długość	ok.	73	km.
Przebieg	 trasy:	 Jozefów	 –	 Hamernia	 –	 Oseredek	 –	
Kościółek	–	rez.	Szumy	nad	Tanwią	–	Susiec	–	wzgó-
rze	Wapielnia	–	Krasnobród	–	Kaczórki	–	Stara	Huta	
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–	Majdan	Nepryski	–	Józefów.
Trasa	dla	wytrawnych	turystów.	Poprowadzona	dro-
gami	 o	 różnej	 nawierzchni.	 Dwukrotnie	 pokonuje	
pasmo	roztoczańskie	prostopadle	do	jego	osi,	dzięki	
czemu	jest	kilka	długich	podjazdów	i	zjazdów.	Uka-
zuje	najciekawsze	stanowiska	geologiczne	tej	części	
Roztocza:	 kamieniołomy	 w	 Józefowie,	 Nowinach,	
Krasnobrodzie,	Górze	Młynarce;	progi	skalne	na	rze-
ce	Sopot	i	Tanew,	sztolnie	w	Senderkach,	pracownię	
rzeźbiarską	w	Majdanie	Nepryskim	oraz	 najwyższe	
wzniesienie	Roztocza	Środkowego	–	Wapielnię.		

	Trasa	„Śladami	Ordynacji	Zamojskiej”
długość	ok.	47	km.
Przebieg	trasy:	 Józefów	–	Jęzior	–	Tarnowola	–	Gó-
recko	Kościelne	–	Florianka	–	Zwierzyniec	–	Sochy	–	
Szozdy	–	Tereszpol	–	Brzeziny	–	Józefów.
Trasa	 łatwa.	 W	 pierwszym	 odcinku	 ukazuje	 strefę	
krawędziową	 Roztocza	 Środkowego.	 Druga	 część	
prowadzi	przez	lasy	Roztoczańskiego	Parku	Narodo-
wego	do	Zwierzyńca	–	Perły	Roztocza.	Trzeci	odcinek	
wiedzie	przez	wzgórza	pokryte	wstęgami	pól	 i	 lasy	
do	Józefowa.		

 Trasa	„Z	dala	od	cywilizacji”
długość	ok.	49	km.
Przebieg	trasy:	Józefów	–	Fryszarka	–	Borowe	Młyny	
–	 Szumy	nad	 Tanwią	 –	 Susiec	 –	Majdan	 Sopocki	 –	

Nowiny	–	Hamernia	–	Józefów.
Trasa	 łatwa.	 Prowadzi	 przez	 lasy	Równiny	Biłgoraj-
skiej	na	ogół	asfaltowymi	i	utwardzonymi	drogami.	
W	północnej	części	doprowadza	do	Majdanu	Sopoc-
kiego,	 gdzie	 funkcjonuje	 jeden	 z	większych	 sztucz-
nych	zbiorników	wodnych.		
  

 Trasa	„Nad	zalew	do	Majdanu	Sopockiego”		
długość	ok.	23	km.
Przebieg	trasy:	Józefów	–	Długi	Kąt	–	Hamernia	–	No-
winy	–	Majdan	Sopocki	–	Nowiny	–	Józefów.
To	 bezpieczna	 trasa.	 Na	 odcinku	 od	 Józefowa	 do	
Długiego	 Kątu	 i	 od	 Józefowa	 do	 Hamerni	 popro-
wadzona	drogą	dla	rowerów.	Umożliwia	w	każdych	
warunkach uprawianie turystyki rowerowej, nawet 
początkującym.		

 Trasa	„Parkiem	Krajobrazowym	Puszczy	Solskiej”
długość	ok.	30	km.
Przebieg	trasy:	Józefów	–	Fryszarka	–	Błudek	–	Czar-
towe	Pole		-	Hamernia	–	Józefów.
To	kolejna	propozycja	dla	rodzin	z	dziećmi.	Bezpiecz-
na	 trasa	w	większości	 poprowadzona	 zamkniętymi	
dla	ruchu	kołowego	utwardzonymi	leśnymi	drogami	
Nadleśnictwa	Józefów.
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Turystyka	piesza

Ziemia	Józefowska	jak	i	całe	Roztocze	Środkowe	jest	doskonałym	miejscem	do	uprawiania	turystyki	
pieszej.	Wędrówka	to	doskonały	sposób	na	dotarcie	do	największych	atrakcji	przyrodniczo-kultu-
rowych	regionu.	Sprzyja	temu	gęsta	sieć	znakowanych	szlaków	pieszych	oraz	układ	leśnych	i	śród-
polnych	dróg.	Wędrowanie	oznakowanymi	 trasami	pozwala	na	poznanie	 lasów	Roztoczańskiego	
Parku	Narodowego,	Parków	Krajobrazowych:	Krasnobrodzkiego	i	Puszczy	Solskiej	oraz		malowniczej	
scenerii	strefy	krawędziowej	Roztocza.			
	 Gminę	 Józefów	 można	 zwiedzać,	 korzystając	 z	 siedmiu	 szlaków	 turystycznych.	 Trzy	
z	 nich:	 krawędziowy	 Roztocza,	 centralny	 i	 partyzancki	 są	 szlakami	 tranzytowymi	 i	 prowadzą	
wzdłuż	 osi	 Roztocza	 z	 północnego	 zachodu	 na	 południowy	 wschód.	 Pozostałe	 przecinają	 Roz-
tocze	 z	 północy	 na	 południe,	 ukazując	 panoramy	 rozpościerające	 	 się	 z	 punktów	 widokowych	 
w	zewnętrznej	i	wewnętrznej	krawędzi	Roztocza.
	 Turystyka	piesza	ma	swoich	licznych	zwolenników	także	wśród	mieszkańców	gminy.	Jej	po-
mysłodawcą	i	propagatorem	był	Józef	Jóźwiak	(1929-1996)	działacz	turystyczny,	krajoznawca,	na-
uczyciel.	Zapoczątkowane	przez	niego	w	1956	r.	wędrówki	po	Roztoczu	stały	się	tradycją	i	podstawą	
do	wytyczenia	szlaków	pieszych.	Dziś	tradycje	organizacji	rajdów	kultywuje	od	1997	r.	Stowarzysze-
nie	Wychowanków	LO	w	Józefowie,	które	wraz	z	placówkami	oświatowymi,	co	roku	we	wrześniu	
organizuje	rajdy	im.	J.	Jóźwiaka.

	Szlak	Ziemi	Józefowskiej
Długość	szlaku	43	km
Znaki	zielone
Przebieg:	Józefów	–	Osuchy	–	Rez.	„Czartowe	Pole”	–	
Nowiny	–	Długi	Kąt	(stacja	PKP).	
Szlak	ma	puszczański	charakter.	Poprowadzony	jest	
leśnymi	 drogami	 Puszczy	 Solskiej.	 Ukazuje	 zróżni-

cowane	 drzewostany	 sosnowe	 porastające	wydmy	
oraz	 podmokłe	 obniżenia	 między	 nimi.	 Południo-
wa	 część	 trasy	 wiedzie	 wzdłuż	 doliny	 rzeki	 Sopot,	
pozwala	to	na	obserwację	wąskiej,	głęboko	wciętej	
doliny,	w	której	występują	podmokłe	 łąki	oraz	olsy	
i	 łęgi.	 Na	 szlaku	 malownicze	 uroczyska;	 Fryszarka,	
Karczmisko,	Maziarze	oraz	pomniki	przypominające	
o	burzliwej	historii	tej	ziemi.
 

	Szlak	Krawędziowy	
Długość	szlaku	53	km
Znaki	czerwone
Przebieg:	Zwierzyniec	–	Sochy	–	Florianka	–	Górecko	
Kościelne	–	Tarnowola	–	Józefów	–	Hamernia	–	Ose-
redek	–	Susiec.	
Jedna	 z	 najpiękniejszych	 tras	 prowadzących	 przez	
Józefów.	 Łączy	 Zwierzyniec	 z	 Suścem.	 Na	 pokona-
nie	odcinka	Józefów	-	Zwierzyniec	(30		km)	potrze-
ba		ok.	9	godzin.	Józefów	-	Susiec	(23	km)	ok.	8	go-



dzin.	Szlak	poprowadzono	tak,	że	ukazuje	zmienność	
krajobrazów	 i	 specyfikę	 Roztocza.	 Przechodzi	 obok	
stawów	Echo,	hodowli	rezerwatowej	i	stajennej	ko-
nika	polskiego;	przecina	doliny	rzek:	Szum,	Neprysz-
ka	i	Sopot.	Wspina	się	na	Wysoką	i	Krzyżową	Górę.	
Prowadzi	przez	kamieniołom	Babia	Dolina	i	Nowiny.	
Zmienność	krajobrazów	i	duża	liczba	obiektów	war-
tych zobaczenia czyni ten szlak najbardziej reprezen-
tatywnym	dla	Roztocza.

 Szlak Centralny 
Długość	szlaku	143	km
Znaki	niebieskie
Przebieg:	Szastarka	–	Batorz	–	Goraj	–	Radecznica	–	
Zwierzyniec	–	Bełżec.
Szlak	wytyczony	wzdłuż	osi	polskiego	Roztocza.	Tra-
sa	przechodzi	przez	północną	część	gminy	Józefów.	
Odcinek	 od	 Zwierzyńca	 do	 położonego	 koło	 Stani-
sławowa	 wzgórza	 Kamień	 potocznie	 zwanego	 Pie-
kiełkiem	(25	km)	można	pokonać	w	ciągu		8		godzin.	 
W	RPN	ukazuje	drzewostany	o	charakterze	natural-
nym;	 bory	 jodłowe	 i	 buczynę	 karpacką,	w	 Sender-
kach	–	sztolnie,	w	Stanisławowie	–	rozległe	panora-
my	i	wzgórze	Piekiełko.	
Szlak	 na	 całym	 swoim	 przebiegu	 przechodzi	 przez:	
Roztocze	Zachodnie,	Szczebrzeszyńskie	i	Tomaszow-
skie,	ukazując	bioróżnorodność	i	zmienność	kulturo-
wą	Roztocza.	Na	trasie	wąwozy	 lessowe,	wapienne	
wzgórza,	rozległe	doliny,	 lasy	 i	malowniczo	ułożone	
wstęgi	pól.			

 Szlak	Walk	Partyzanckich
Długość	szlaku	102	km
Znaki	czarne
Przebieg:	Tomaszów	Lubelski	–	Susiec	–	Borowe	Mły-
ny	–	Osuchy	–	Sigła	–	Górecko	Kościelne.
Miejsca	na	trasie	przypominają	wydarzenia	związa-
ne	z	walkami	w	czasie	II	wojny	światowej.	Szlak	po-
lecamy	miłośnikom	przyrody	i	historii.		Trasa	wiedzie	
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południową,	 puszczańską	 	 częścią	 gminy.	 Ukazuje	
różnorodne	lasy	Puszczy	Solskiej,	objęte	ochroną	w	
postaci parku krajobrazowego i malownicze doliny 
Tanwi,	Sopotu	i	Szumu.	Na	wędrówkę	z	Fryszarki	do	
Górecka	Kościelnego	przez	Osuchy	(35	km)	musimy	
zaplanować	co	najmniej	10	godzin.

 Szlak	Łącznikowy	Józefów	–	Senderki
Długość	szlaku	10	km
Znaki	czarne
Przebieg:	Józefów	–	Borowina	–	Majdan	Nepryski	–	
Szopowe	–	Senderki.
Trasę	wytyczono	w	celu	połączenia	szlaków	pieszych	
prowadzących	przez	Józefów	z	Centralnym	Szlakiem	
Roztocza.	Szlak	polecamy	zainteresowanym	przyro-
dą	 i	 geologią	Roztocza.	W	czasie	marszruty	można	
zobaczyć	wychodnie	skalne,	kamieniołomy,	sztolnie	
i	pracownię	rzeźbiarską.	Na	pokonanie	trasy	trzeba	
zarezerwować	minimum	3	godziny.	
 

 Szlak	Łącznikowy	Nowiny	-		Krasnobród
Długość	szlaku	16	km
Znaki	czarne
Przebieg:	Nowiny	–	Majdan	Sopocki	–	Ciotusza	Stara	
–	Husiny	–	Krasnobród.
Trasa	łączy	szlaki:	Ziemi	Józefowskiej	i	krawędziowy	
ze	 szlakiem	 centralnym	 Roztocza.	 Prowadzi	 doliną	
rzeki	Sopot	na	północ	do	źródeł	w	Husinach,	dalej	na	

północ	przez	lasy	Krasnobrodzkiego	Parku	Krajobra-
zowego	do	roztoczańskiego	sanatorium	–	Kranobro-
du.	Na	wędrówkę	należy	zaplanować	min.	5	godzin.

 Szlak	im.	Aleksandry		Wachniewskiej
Długość	szlaku		67	km
Znaki	zielone
Przebieg:	Zwierzyniec	-	Wólka	Wieprzecka	–	Bliżów	
–	Guciów	–	Stara	Huta	–	Majdan	Kasztelański	–	Gó-
recko	Kościelne	–	Tereszpol	-	Florianka.		
Trasa	to	obwodnica	Roztoczańskiego	Parku	Narodo-
wego.	 Nazwana	 imieniem	 Aleksandry	 Wachniew-
skiej	 (1902-1989)	 –	 malarki	 Roztocza,	 inicjatorki	
utworzenia	 Roztoczańskiego	 Parku	 Narodowego.	
Na	szlaku	znajduje		się	wiele	ciekawych	historycznie	
miejsc,	w	tym:	Zwierzyniec	z	barokowym	kościołem	
na	wodzie,	Muzeum	Historyczne	Światowego	Związ-
ku	 Żołnierzy	 AK	 Inspektoratu	 Zamojskiego	 w	 Bon-
dyrzu,	 Zagroda	w	Guciowie,	 Florianka	 z	 Izbą	 Leśną	 
i	Ośrodkiem	Hodowli	Konika	Polskiego.	Szlak	prowa-
dzi	przez	północną	część	gminy.	Odcinek	z	Górecka	
Kościelnego	 do	 Bondyrza	 (18	 km)	można	 pokonać	 
w	5	godzin.	Z	Górecka	Kościelnego	do	Florianki	(13	
km)	to	4	godziny	spaceru	przez	trudne,	piaszczyste	
leśne	drogi	i	strefę	krawędziową	Roztocza.		

Załóż wygodne buty i ruszaj!
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 „Mała	pętla”
Długość:	7,2	km
Znaki	zielone
Przebieg:	Rynek	-		Urząd	Miejski	–	ulice:	Kościuszki,	
Biłgorajska,	 Kamienna	 –	 kładką	 na	 strumieniu	 Ne-
pryszka	 –	 deptakiem	wzdłuż	 zalewu	 wędkarskiego	
–	drogami	leśnymi	do	torfowiska	„Jęzior”	–	ścieżką	
przy	zalewie	kąpielowym	–	ulicami:	Słoneczną	i	Źró-
dlaną		-	kładką	na	rzece	Nepryszka		-	ulicami	Leśną,	
Kościuszki		do	Rynku.
Trasa	to	pętla	mająca	swój	początek	i	koniec	na	ryn-
ku	w	Józefowie.	Prowadzi	w	połowie	przez	Józefów,	
przecinając	 go	 z	 północy	 na	 południe,	 w	 połowie	
przez	bory	sosnowe,	leśnymi	drogami	przez	wydmy	 
i	wały	wydmowe	nad	torfowisko	„Jęzior”.	Trasa	dwu-
krotnie	przecina	dolinę	rzeki	Nepryszka,	ukazuje	trzy	
sztuczne	zalewy	i	naturalne	rozlewisko	„Jęzior”.			

 „Średnia	pętla”
Długość:	9	km
Znaki	czerwone
Przebieg:	Rynek	-	Urząd	Miejski	–	ulice:	Kościuszki,	
Bartoszewskiego,	Wojska	 Polskiego,	 Broniewskiego	

Nordic	Walking

Wędrówki	nordic	walking	to	coraz	częściej	spotykana	forma	aktywnego	spędzania	czasu.	Powinny	
odbywać	się	w	naturalnym	otoczeniu	wśród	lasów	i	rozległych	różnorodnych	krajobrazów	na	dro-
gach	o	niejednolitej	nawierzchni.	Gmina	Józefów	spełnia	wszystkie	te	warunki.	Z	myślą	o	uprawia-
jących		nordic	walking	wytyczono	trzy	trasy	do	spacerów	z	kijami.	Każda	z	nich	ma	różny	stopień	
trudności,	ale	wszystkie	są	oznakowane	i	posiadają	tablice	informacyjne.	Trasy	mają	charakter	roz-
toczańsko-puszczański.	„Mała	pętla”	to	trasa,	dla	której	motywem	przewodnim	jest	woda.	Wiedzie	
ona	wzdłuż	strumienia	Nepryszka,	doprowadza	do	józefowskich	sztucznych	zbiorników	na	tej	rzece:	
dwóch	zalewów	wędkarskich,	przy	ul.	Źródlanej	i	ul.	Kościuszki	oraz	rekreacyjnego;	dalej	prowadzi	
do	„Jęziora”	–	naturalnego	torfowiska.	„Średnia	pętla”	ma	charakter	puszczański;	wyznaczona	zo-
stała	na	południe	od	Józefowa	w	lasach	własności	prywatnej	i	Nadleśnictwa	Józefów.	Roztoczański,	
górzysty	charakter	ma	„Duża	pętla”	prowadząca	na	północ	od	Józefowa	przez	strefę	krawędzi	we-
wnętrznej	Roztocza	Środkowego.	Dzięki	temu,	że	trasy	mają	swój	początek	i	koniec	w	Józefowie,	
tworzą	 swoistego	 rodzaju	 system	 i	dzięki	 temu	 istnieje	możliwość	 ich	 łączenia	 i	wędrowania	na	
dłuższych	odcinkach	w	obu	kierunkach.

–	siłownia	zewnętrzna	i	ścianka	wspinaczkowa	–	Tra-
są	Rowerową	Ziemi	Józefowskiej	–	szlakiem		pieszym	



22

Ziemi	Józefowskiej	przez	Park	Krajobrazowy	Puszczy	
Solskiej	-		kamieniołomy	„Babia	Dolina”	–	ulice:	Ka-
mienna,	Biłgorajska,	Krótka	–	Rynek.
Trasa	to	pętla,	poprowadzona	na	południe	od	Józe-
fowa,		mająca	swój	początek	i	koniec	na	rynku	miej-
skim.	Trasa	dwukrotnie	przecina	krawędź	zewnętrz-
ną	Roztocza.	Południowa	cześć	szlaku	prowadzi	przez	
zwydmione	tereny	lasów	Nadleśnictwa	Józefów.		
 

 „Duża	pętla”
Długość:	12,6	km
Znaki	czarne
Przebieg:		Rynek	-	Urząd	Miejski	–	ulice:	Kościuszki,	
Leśna	–	 źródła	 rzeki	Nepryszka	–	Borowina	–	Szlak	
Geoturystyczny	 Roztocza	 Środkowego	 –	 drogą	 po-
lną	wzdłuż	linii	kolejowej	–	przejazd	kolejowy	–	po-
lna	 droga	 przez	 roztoczańskie	 wzniesienia,	 Trasą	
Rowerową	 Ziemi	 Józefowskiej	 –	 Szopowe	 –	 droga	
wierzchowiną	wśród	 pól	 	 -	 wzgórze	 320	m	 n.p.m.	
–	przejazd	kolejowy	w	Majdanie	Nepryskim	–	Szlak	
Geoturystyczny	Roztocza	Środkowego	–	Borowina	–	
ulice:	Leśna,	Kościuszki	–	Rynek.
Trasa	to	pętla	poprowadzona	na	północ	od	Józefowa,		
mająca	 swój	 początek	 i	 koniec	 na	 rynku	miejskim.	
Jest	najbardziej	wymagająca.	 Jej	 północny	odcinek	

wiedzie	 polnymi	 i	 leśnymi	 drogami	 przez	wzgórza,	
gdzie	 różnice	wzniesień	 sięgają	 kilkudziesięciu	me-
trów.	Wysiłek	związany	z	podejściem	rekompensuje	
panorama	na	Padół	Zwierzyniecko-Józefowski	–	ob-
niżenie	o	charakterze	rowu	tektonicznego,	w	którym	
położony	jest	Józefów.	Na	„Dużej	pętli”,	tak	jak	i	na	
pozostałych,	znajdują	się	punkty	pomiaru	tętna	i	ta-
blice	z	propozycjami	ćwiczeń	nordic	walking.	

Na	spacery	wokół	zalewu	-	indywidualnie
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Turystyka	przyrodnicza

Gmina	Józefów	położona	jest	w	obszarze	zróżnicowanym	geograficznie	i	przyrodniczo.	Na	pogra-
niczu	borów	 sosnowych	Puszczy	 Solskiej	 i	 różnorodnych	 lasów	Roztocza,	wapiennych	wzniesień	 
i	równin	wysłanych	piaskami;	w	terenie,	gdzie	rzeki	w	strefie	krawędziowej	Roztocza	mają	głębokie	
wcięte	doliny,	a	na	wzniesieniach	pozostały	skalne	ostańce.	Zmienna	budowa	geologiczna	powo-
duje	dużą	różnorodność	świata	przyrody	nieożywionej.	Położenie	Roztocza	na	pograniczu		państw,	
regionów	i	kultur	skutkuje	również	obecnością	zabytków	kultury	materialnej	różnych	nacji	zamiesz-
kujących	w	przeszłości	ten	region.	Dzięki	temu	możliwe	było	wytyczenie	w	obszarze	Ziemi	Józefow-
skiej	ośmiu	ścieżek	przyrodniczych,	które	doskonale	nadają	się	do	uprawiania	turystyki	przyrodni-
czej.	Infrastruktura	tych	tras	z	jednej	strony	zapewnia	bezpieczeństwo	zwiedzającym,	z	drugiej	zaś,	
dzięki	obecności	różnego	rodzaju	tablic	informacyjnych,	pozwala	na	lepsze	poznanie	tej	ziemi.	

	1.	Ścieżka	w	rezerwacie	„Czartowe	Pole”	
Długość:	2	km
Czas	przejścia:	ok	40	min.
Przebieg:	parking	przy	rezerwacie	–	pomnik	z	1931	r,
-	głaz	„harcerski”	–	ruiny	papierni	–	parking.
Ścieżka	wytyczona	jest	w	północno-wschodniej	czę-
ści	 rezerwatu	 „Czartowe	Pole”	obok	wsi	Hamernia		
i	wiedzie	po	obu	brzegach	rzeki	Sopot,	ukazując	jej	
najbardziej	malowniczy,	przełomowy	odcinek	przez	
krawędź	 Roztocza.	 Rzeka,	 wypływając,	 wcina	 się	 
w	podłoże,	trafia	na	odporne	na	działanie	wody	ska-
ły,	spada	z	nich,	tworząc	malownicze,	różnej	wyso-

kości	progi	skalne	zwane	tu	szypotami.	W	okolicach	
parkingu	 istniała	 osada	 zamieszkała	 przez	 ludność	
zajmującą	się	wytopem	żelaza	z	rudy	darniowej.	W	
rejonie	 leśniczówki	 znajdowała	 się	huta	 i	 staw.	Na	
trasie	 ścieżki	 ustawiono	 pomnik	 przypominający	
obecność	w	tym	miejscu	Szkoły	Podchorążych	Sani-
tarnych	z	Warszawy	w	1931	r.	Głaz	z	wyrzeźbionym	
krzyżem	Virtuti	Militari	 zaświadcza	 zaś	 o	 	 pobycie	
harcerzy	 uczestniczących	w	 zjeździe	 zjednoczenio-
wym	we	 Lwowie	w	1936	 r.	Uwagę	przykuwają	 ru-
iny	papierni	z	pierwszej	połowy	XVIII	w.,	która	wraz	 
z	 drukarnią	 hebrajską	 rodziny	 Waxów,	 stanowiła	
jeden	z	większych	zakładów	w	Królestwie	Polskim.	
Dno	doliny	porastają	olsy,	zbocza	różnorodne	drze-
wa,	wśród	 których	wyróżnia	 się	 grupa	 kasztanow-
ców	białych.	Ze	ścieżki	każdego	roku	korzysta	ok.	70	
tys.	turystów.	

 2. Ścieżka	w	rezerwacie	„Szum”	koło	Górecka	Ko-
ścielnego
Długość:	4	km
Czas	przejścia:	ok	40	min.
Przebieg:	parking	przy	 tamie	–	 tama	 i	elektrownia	
wodna	–	lewo-	i	prawobrzeżna	dolina	rzeki	Szum	–	
parking.
Ścieżka	wytyczona	 jest	w	dolinie	 rzeki	Szum,	w	 jej	
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przełomowym	 odcinku	 przez	 strefę	 krawędziową	
Roztocza.	Ukazuje	głęboko	wciętą	dolinę	z	progami	
skalnymi	 zwanymi	 tu	 „praczkami”.	Dolinę	 rzeki	po-
rastają	naturalne	 lasy	 łęgowe	i	olszowe,	zbocza	zaś	
bory	 jodłowe	 z	 domieszką	 świerka	 i	 sosny.	Wykro-
ty	drzew	i	obecność	wielowiekowych	okazów	jodeł,	
strome	 zbocza	 doliny,	 powodują,	 że	 mamy	 tu	 do	
czynienia	z	obszarem	o	charakterze	pierwotnym.	Na	
rzece	Szum	znajduje	się	największa	tama	na	Rozto-
czu	piętrząca	wody	rzeki,	które	zasilają	turbiny	elek-
trowni	wodnej.	Tamę	zbudowano	w	latach	50.	XX	w.		

 3. Ścieżka	nad	rzeką	Szum	w	Górecku	Kościelnym
Długość:	1,5	km
Czas	przejścia:	ok	30	min.
Przebieg:	parking	przy	kościele	–	aleja	dębów	–	doli-
na	rzeki	Szum	–	karczma	nad	Szumem	–	parking.
To	 częściowo	 oznakowana	 ścieżka.	 Pozwala	 na	 po-
kazanie	 zabytkowego	 modrzewiowego	 kościółka,	
pomników	na	cmentarzu,	alei	pomnikowych	dębów,	

z	malowniczymi	 kapliczkami	oraz	 źródła,	 z	 którego	
okresowo	wypływają	wody	siarczanowe.	Trasa	pro-
wadzi	doliną	rzeki	Szum,	która	w	Górecku	już	leniwe	
toczy	 wody,	 meandrując	 i	 podcinając	 nieśpiesznie	
piaszczyste	 zbocza	wydm.	Na	 jednym	 z	meandrów	
można	 zobaczyć	 żeremie	 bobrze,	 a	 przy	 odrobinie	
szczęścia,	samych	gospodarzy.	Ścieżka	to	pętla	ma-
jąca	początek	i	koniec	na	parkingu	przy	kościele.	Do-
godna	na	rodzinne,	niedzielne	spacery.	

 4. Ścieżka	 przyrodniczo-dydaktyczna	 Nadleśnic-
twa	Józefów		
Długość:	300	m
Czas	przejścia:	ok	10	min.
Przebieg:	ul.	Leśna;	siedziba	Straży	Leśnej	Nadleśnic-
twa	Józefów/izba	leśna	–	pręgierz	–	lamus	–	pomni-
kowe	lipy	-		izba	leśna.
To	krótka	ścieżka,	ale	dzięki	obecności	dużej	ilości	ta-
blic,	pozwala	na	poznanie	flory	i	fauny	lasów	nadle-
śnictwa.	Pokazuje	XVIII-wieczny	lamus	z	pręgierzem,	
który	 sugeruje,	 że	w	 czasach	Ordynacji	 Zamojskiej	
był	on	wykorzystywany	jako	więzienie.	Ze	ścieżki	wi-
dać	zalew	i	dolinę	rzeki	Nepryszka,	która	ma	swoje	
źródła	kilkaset	metrów	na	północ.				

 5.	Ścieżka	na	wzgórze	Kamień	koło	Stanisławowa		
Długość:	1,5	km
Czas	przejścia:	ok	40	min.
Przebieg:	Stanisławów	-	wzgórze	Kamień	–	Stanisła-
wów.
Ścieżka	 pozwala	 na	 dotarcie	 do	 wzgórza	 Kamień	
(348	m	n.p.m.).	Jest	to	wzniesienie,	na	którym	znaj-
duje	 się	 grupa	 skałek	odsłoniętych,	prawdopodob-
nie	w	wyniku	eksploatacji	wapienia.	Z	biegiem	czasu	
wyrobisko	kamieniołomu	porosło	lasem,	a	skały	po-
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kryły	się	płatami	mchu.	Na	powierzchni	wapiennych	
ostańców	widać	 ślady	procesów	krasowych,	w	po-
staci	konch,	nisz,		związanych	z	wypłukiwaniem	wę-
glanów	wapnia	przez	wody	opadowe.	Miejsce	war-
te	zobaczenia	o	każdej	porze	roku,	niemniej	jednak	
warto	być	tam	wczesną	wiosną,	kiedy	całe	wzgórze	
pokryte	jest	łanami	przylaszczek.				

 6. Ścieżka	do	sztolni	w	Senderkach	
Długość:	3	km
Czas	przejścia:	ok	1,5	godz.
Przebieg:	parking	–	Leśniczówka	Senderki	–	sztolnie	
w	Senderkach	–	Stara	Huta.
Ścieżka	pozwala	na	dotarcie	do	sztolni	w	Senderkach	
–	pozostałości	po	podziemnej	eksploatacji	piaskow-
ców	 kwarcytowych	 na	 żarna,	 kamienie	 młyńskie	 
i	browarniane.	Skały	eksploatowane	były	od	XVIII	do	
pierwszej	połowy	XX	w.	i	wykorzystywane	w	produk-

cji	wysokiej	jakości	wapna.	Świadczą	o	tym	pozosta-
łości	trzech	wapniarek.	W	czasie	I	wojny	światowej	
piaskowiec	 kwarcytowy,	 eksploatowany	 metodą	
odkrywkową,	 wykorzystywany	 był	 jako	 kruszywo	
do	produkcji	dróg.	Zwożono	go	do	Józefowa	Rozto-
czańskiego	 kolejką	 wąskotorową,	 której	 nasyp	 wi-
doczny	jest	do	dziś.	Wydobycia	surowca	zaniechano	
po	II	wojnie	światowej.	Kamieniołom	porósł	lasem.	
Pozostało	po	nim	ok.	11	sztolni,	które	dzięki	warun-
kom	 mikroklimatycznym	 są	 miejscem	 bytowania	
i	hibernacji	nietoperzy.	Z	myślą	o	ochronie	 siedlisk	
mopka,	nocka	Bechsteina,	nocka	dużego	utworzono	
tu,	na	powierzchni	80	ha,	ostoję	NATURA	2000	(PLH	
060020).

 7.	Ścieżka	dendrologiczna	we	Floriance	w	Rozto-
czańskim	Parku	Narodowym	
Długość:	1	km
Czas	przejścia:	ok	30	min.
Przebieg:	Florianka	-	Izba	Leśna	–	aleja	jaworowa	–	
teren	dawnych	szkółek	drzew	leśnych	i	ozdobnych	–	
Ośrodek	Hodowli	Zwierząt	w	RPN.
Ścieżka	 dendrologiczna	 powstała	 w	 oparciu	 o	 po-
zostałe	 po	 dawnych	 szkółkach	 drzew	 i	 krzewów	
dawnej	 Ordynacji	 Zamojskiej,	 funkcjonujących	 tu	
na	przełomie	XIX	 i	 XX	w.	Wiatrołomy	 i	 zachodzące	
procesy	 przyrodnicze	 spowodowały,	 że	 do	 naszych	
czasów	zachowało	się,	na	powierzchni	ok.	3	ha,	oko-
ło	 60	 gatunków	 drzew	 i	 krzewów	 występujących	 
w	lesie	powstałym	w	sposób	naturalny	po	zaprzesta-
niu	hodowli	sadzonek.	Spośród	drzew	iglastych	(12	
gatunków)	na	szczególną	uwagę	zasługują	okazy	cho-
iny	kanadyjskiej	oraz	cyprysika	Lawsona,	pochodzą-
cych	z	Ameryki	Północnej	i	cyprysika	groszkowatego	
-	gatunku	azjatyckiego.	Rosną	tu	także	egzemplarze	
czterech	 gatunków	 sosen	 (zwyczajnej,	 smołowej,	
wejmutki	 oraz	 czarnej).	 Rodzimą	 florę	 reprezentu-
je:	jodła	pospolita,	modrzew	europejski,	świerk	po-
spolity	oraz	cis.	Występuje	tutaj	31	gatunków	drzew	
liściastych.	 Najliczniejszą	 grupę	 wśród	 nich	 stano-
wią	 klony.	Obok	 trzech	gatunków	 rodzimych	 rosną	
tu	 egzemplarze	 dwóch	 taksonów	 pochodzących	 
z	 Ameryki	 Północnej	 -	 klon	 srebrzysty	 i	 klon	 jesio-
nolistny,	klon	tatarski	-	występujący	w	południowej	
Europie	i	Azji	Mniejszej	oraz	jego	podgatunek,	klon	
ginnala,	którego	ojczyzną	jest	zachodnia	Azja.	Dęby	
reprezentowane	są	przez	trzy	gatunki,	z	których	dwa	
-	czerwony	i	błotny	-	pochodzą	z	Ameryki	Północnej.	
Osobliwością	 dendrologiczną	 dawnych	 szkółek	 jest	
korkowiec	 amurski	 występujący	 naturalnie	 na	 Da-
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lekim	Wschodzie.	 Elementami	 flory	 północnoame-
rykańskiej	 są	ponadto	orzech	 szary,	 a	 także	 robinia	
biała	oraz	sumak	octowiec.	Pozostałe	drzewa	rosną-
ce	na	terenie	dawnych	szkółek	reprezentują	rodzimą	
florę.	Niezwykle	bogaty	jest	również	inwentarz	krze-
wów	 liściastych,	 liczący	 22	 pozycje.	 Ponad	 połowa	 
z	nich	to	gatunki	o	zasięgu	geograficznym	obejmują-
cym	Polskę.	Dość	liczną	grupę	(7	gatunków)	tworzą	
krzewy	pochodzące	z	Ameryki	Północnej,	m.	in.	par-
czelina	 trójlistkowa,	mahonia	pospolita,	 świdośliwa	
kłosowa,	winobluszcz	zaroślowy	oraz	winorośl	won-
na.	Z	gatunków	azjatyckich	niezwykłą	dynamiką	cha-
rakteryzuje	 się	 tawlina	 jarzębolistna.	 Cennym	 ele-
mentem	przyrodniczym	są	stare	nasadzenia	klonów	
zwyczajnych	 i	 jaworów	wzdłuż	drogi	ze	Zwierzyńca,	
rozdzielającej	teren	dawnych	szkółek	na	dwie	części.
Ścieżka	 dendrologiczna	 od	 2020	 r.	 podlega	 rewita-
lizacji, jej ostateczny przebieg ustalony zostanie po 
przeprowadzeniu ponownej inwentaryzacji przy-
rodniczej	 i	wykonaniu	prac	pielęgnacyjnych	w	drze-
wostanie,	które	z	 jednej	strony	mają	zapewnić	bez-
pieczeństwo,	 z	 drugiej	 zaś	 lepsze	wyeksponowanie	
poszczególnych	okazów	drzew.				

 8. Ścieżka	 krajobrazowa	 we	 Floriance	 w	 Rozto-
czańskim	Parku	Narodowym	
Długość:	1,5	km
Czas	przejścia:	ok	30	min.

Przebieg:	 Izba	 Leśna	 –	 stacja	 meteorologiczna	 –	
Ośrodek	Hodowli	Zwierząt.	
Ścieżka	 krajobrazowa	 ukazuje	 enklawę	 pól	 floria-
nieckich	 z	 otaczającymi	 je	 lasami.	 Jest	 to	 miejsce	
objęte	 ochroną	 krajobrazową	w	 RPN.	 Ścieżka	 pro-
wadzi	od	węzła	szlaków,	obok	odrestaurowanej	 le-
śniczówki	z	1830	roku	-	obecnie	Izby	Leśnej	do	wę-
zła	przy	Ośrodku	Hodowli	Zachowawczej.	Po	drodze	
znajduje	się	punkt	widokowy,	skąd	roztacza	się	wi-
dok	 na	 panoramę	 Florianki,	 obszar	 dawnych	 szkó-
łek	 leśnych	 oraz	 Ośrodek	 Hodowli	 Zachowawczej	
Konika	 Polskiego.	 Z	 wierzchowiny	 widać	 założenie	
folwarczno-ogrodowe	Florianki,	dla	którego	główne	
osie	stanowią:	aleja	jaworowa	w	kierunku	Zwierzyń-
ca	oraz	aleja	modrzewiowa,	poprowadzona	do	Gó-
recka.	Głównym	obiektem	założenia	jest	dawny	fol-
wark,	dziś	OHZ,	 którego	 zabudowania	usytuowane	
były	w	kształcie	podkowy.	Ścieżka	 jest	doskonałym	
miejscem	do	obserwacji	faunistycznych.	Widywane	
są	 tutaj	 jelenie,	 sarny,	dziki.	W	 licznych	zadrzewie-
niach	oraz	alejach	drzew	możemy	spotkać	6	gatun-
ków	dzięciołów:	dzięcioła	czarnego,	zielonego,	zielo-
nosiwego,	dzięcioła	dużego,	 średniego	 i	dzięciołka.	
Na	łąkach	żerują	przedstawiciele	drozdów:	paszkoty,	
kwiczoły,	śpiewaki	i	kosy,	a	na	niebie	możemy	zoba-
czyć	krążące	myszołowy,	trzmielojady.		
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Wodne	i	słoneczne	kąpiele

Roztocze	to	region	o	małej	ilości	wód	powierzchniowych,	za	to	z	jedną	z	większych	w	Polsce	liczbą	
dni	słonecznych.	Z	kąpieli	wodnych	i	słonecznych		można	skorzystać:	w	Zwierzyńcu	na	stawach	Echo	
i	zbiorniku	Rudka,	 	w	Majdanie	Sopockim,	na	stawach	w	Hucie	 	Różanieckiej,	zbiorniku	na	rzece	
Wieprz	w	Krasnobrodzie	oraz	zalewie	w	Józefowie.	W	ciągu	kilku	ostatnich	lat,	za	sprawą	rozwo-
ju	infrastruktury,	Józefów	stał	się	centrum	rekreacji	na	Roztoczu.	Od	2011	roku	funkcjonuje	tutaj	
bardzo	popularne	latem	kąpielisko	powstałe	na	sztucznych	zbiornikach	zasilanych	wodami	 	rzeki	
Nepryszka.	

 Dwa	zalewy,	przy	ulicach:	Słonecznej	 i	Tadeusza	
Kościuszki
Powierzchnia	ok.	4	ha
Oba	zalewy	są	sztucznymi	zbiornikami	wodnymi	po-
wstałymi	w	dolinie	 rzeki	Nepyszka.	 Pierwszy,	 prze-
pływowy,	 powstał	w	obniżeniu	międzywydmowym	
i	 pełni	 funkcję	 zalewu	 wędkarskiego;	 drugi	 zaś,	 
w niszy po kopalni piasku,  jest zalewem rekreacyj-
nym.	Woda	w	zbiornikach	jest	czysta	i	przezroczysta.	
Teren	zalewu	rekreacyjnego	otaczają	rozległe	plaże.	
Infrastruktura	turystyczna	zbiorników	jest	rozwinię-
ta.	Znajdują	się	 tu	 trzy	parkingi,	wiaty	 turystyczne,	
ławki,	 kładki,	 pomost	 oraz	 pięć	 rzeźb	wykonanych	

przez	 studentów	 wydziału	 artystycznego	 UMCS	 
w	 ramach	 pleneru	malarsko-rzeźbiarskiego.	Wokół	
zbiorników prowadzi utwardzony, szeroki trakt pie-
szo-rowerowy.	Każdy	znajdzie	tu	coś	dla	siebie.	Miej-
sce	polecane,	szczególnie	dla	rodzin	z	dziećmi.	Teren	
jest monitorowany, a w wysokim sezonie turystycz-
nym	 funkcjonuje	 strzeżone	 kąpielisko.	 Zjeżdżalnia,	
wypożyczalnia	sprzętu	wodnego:	kajaków,	rowerów	
wodnych,	boisko	do	gry	w	siatkówkę	plażową,	spra-
wiają,	że	można	spędzać	tu	również	czas	w	sposób	
aktywny.	 Nieopodal	 położona	 baza	 noclegowo-ga-
stronomiczna	czyni	to	miejscem	doskonałym	nie	tyl-
ko	na	dłuższy	wakacyjny,	rodzinny	pobyt.		

Zalew	w	Józefowie
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Narciarstwo	biegowe

Sporty	zimowe	mają	na	Roztoczu	długie	tradycje.	Mało	kto	wie,	że	pierwsza	skocznia	narciarska	
na	 ziemiach	polskich,	na	początku	XX	w.,	powstała	w	Parku	Stryjskim	we	Lwowie.	W	 latach	60.	 
i	70.	XX	w.	w	Zwierzyńcu	funkcjonowała	również	skocznia	narciarska.	Tradycje	sportów	zimowych	w	
Zwierzyńcu	związane	z	łyżwiarstwem	i	narciarstwem	biegowym	sięgają	dwudziestolecia	międzywo-
jennego.	W	drugiej	połowie	XX	w.	w	Szczebrzeszynie,	Zwierzyńcu	i	Tomaszowie	odbywały	się	ogól-
nopolskie	zawody	w	narciarstwie	biegowym.	Niektórzy	narciarze	pamiętają	biegi	w	Zwierzyńcu	im.	
Stanisława	Walawendera	i	Jana	Derlatko.	Roztocze	spośród	krain	sąsiednich	wyróżnia	się	dłuższym	
okresem	 zalegania	pokrywy	 śnieżnej	 i	 niższymi	 temperaturami.	Ostanie	dziesięciolecie	 to	mniej	
śnieżne	zimy,	niesprzyjające	uprawianiu	narciarstwa	w	długim	okresie	zimowym.	Niemniej	jednak	
w	styczniu	i	lutym	zazwyczaj	da	się	pojeździć	na	Roztoczu	na	nartach.	
	 Gmina	Józefów,	przy	sprzyjających	warunkach	atmosferycznych,	do	uprawiania	narciarstwa	
biegowego	poleca	trasę	rowerową	do	Florianki	w	RPN	dogodną	do	spacerów	na	nartach,		tereny	
przy stacji narciarskiej w Szopowym, poza tym proponuje narciarzom trzy trasy spacerowo-biego-
we,	które	pokrywają	się	z	trasami	nordic	walking.	

	Trasa	„Mała	pętla”
Długość:	7,2	km

	Trasa	„Średnia	pętla”
Długość:	9	km

	Trasa	„Duża	pętla”
Długość:	12,6	km

Najbardziej	interesującą	wydaje	się	„Duża	pętla”	ze	
względu	 na	 zmienne	 ukształtowanie	 terenu,	 liczne	
zjazdy	i	podjazdy	oraz	różnorodny	krajobraz	otwar-
tych	przestrzeni	i	 leśnych	ostępów.	W	pobliżu	znaj-
duje	się	stacja	narciarska,	gdzie	narty	biegowe	moż-
na	zamienić	na	zjazdowe.											

Narciarze	na	szlaku	do	Florianki Narciarze	na	szlaku	do	Florianki
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Narciarstwo	zjazdowe

Roztocze	to	pasmo	niewysokich	wzgórz,	gdzie	względne	różnice	wzniesień	sięgają	nawet	150	m.	
Specyficzny	klimat,	z	zasady	śnieżne	i	mroźne	zimy	powodują,	że	panują	tu	dobre	warunki	do	upra-
wiania	narciarstwa	zjazdowego,	szczególnie	dla	rozpoczynających	przygodę	z	tym	rodzajem	sportu	
zimowego.	W	polskiej	części	Roztocza	funkcjonują	stoki	narciarskie	w	Batorzu,	Chrzanowie	i	Jacni;	
w	ukraińskiej	części	na	nartach	można	pojeździć	na	europejskim	wododziale	w	Majdanie.
	 Atrakcyjne	miejsce	dla	amatorów	białego	szaleństwa	ma	także	Józefów.	Góra	Młynarka	koło	
Szopowego,	znana	niegdyś	tylko	z	kamieniołomów,	dziś	wpisuje	się	na	mapę	turystyczną	Roztocza	
za	 sprawą	 funkcjonującej	 tu	 stacji	 narciarskiej,	 gdzie	można	poszusować	 z	dala	od	 zatłoczonych	
stoków,	w	ciszy	i	spokoju	pośród	sosnowych	lasów.

 Stacja narciarska Szopowe
4	wyciągi	linowe	talerzowe.
4	trasy	zjazdowe.
Długość	tras:	400,	300,	200,	150	m.
Maksymalna	różnica	wzniesień:	80	m.
Stok:	naśnieżany,	ratrakowany,	oświetlony.
Funkcjonuje:	parking,	wypożyczania	sprzętu	narciar-
skiego,	gastronomia.		

Stacja	narciarska	w	Szopowym	to	doskonałe	miejsce	
do	 aktywnego	 rodzinnego	 wypoczynku.	 Można	 tu	
rozpocząć	 naukę	 jazdy	 pod	 okiem	 instruktora,	 po-
zjeżdżać	 na	 sankach	 na	 specjalnie	 przygotowanym	
torze,	ruszyć	kuligiem	po	leśnych	i	polnych	drogach.	
Szopowe	zaprasza	nie	tylko	narciarzy.	Jedną	z	atrak-
cji jest spacer w zimowej scenerii do punktu widoko-
wego	na	Górze	Młynarce,	z	którego	rozpościera	się	
widok	na	wzniesienia	strefy	krawędziowej	Roztocza	
i	lasy	Roztoczańskiego	Parku	Narodowego.		

Stok narciarski Szopowe
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Turystyka	kajakowa

Rzeki	Roztocza	należą	do	najpiękniejszych	szlaków	kajakowych	w	Polsce	za	sprawą	zmienności	cha-
rakteru	dolin	i	nurtu	rzek.	Spływy	organizowane	są	na	rzece	Wieprz	na	odcinku	od	Hutek	do	Guciowa	 
i	od	Obroczy	do	Szczebrzeszyna.	Fragment	rzeki	prowadzący	przez	Roztoczański	Park	Narodowy	nie	
jest	dostępny	dla	turystyki	kajakowej,	ponieważ	to	ważny	korytarz	ekologiczny,	którym	przemieszczają	
się	wilki	i	rysie	oraz	wielcy	roślinożercy:	jelenie	i	sarny.
	 Królową	 roztoczańskich	 rzek	 jest	 Tanew.	 Spływy	 nią	 odbywają	 się	 na	 kilku	 odcinakach.	 
W	górnym	biegu	od	mostu	w	Paarach	do	mostu	w	Rebizantach.	Nie	można	spływać	kajakami	przez	
rezerwat	„Nad	Tanwią”.	Odcinek	rzeki	od	rezerwatu	do	mostu	w	Borowych	Młynach	jest	bardzo	trud-
ny,	liczne	zwalone	pnie,	ostre	meandry,	niskie	okresowo	stany	wód	czynią	rzekę	na	tym	odcinku	prak-
tycznie	niedostępną	dla	kajakarzy.	Od	Borowych	Młynów	do	tamy	we	wsi	Borowiec	na	spływ	powinni	
się	wybierać	tylko	zaprawieni	w	bojach	kajakarze.	Rajem,		nawet	dla	początkujących,	jest	odcinek	od	
Olchowca	lub	Osuch	aż	po	ujście	Tanwi	do	Sanu	w	Ulanowie.	Wytrawni	kajakarze	spływają	również	
rzeką	Por	do	zbiornika	w	Nieliszu	oraz	Ładą	od	wsi	Sól	aż	po	ujście	do	Tanwi.	
	 Proponujemy	dwie	trasy.	Rzeką	Wieprz	na	odcinku	od	Obroczy	do	Szczebrzeszyna	 i	Tanwią	 
z	Osuch	do	Króli	Starych.	Są	to	najciekawsze	krajobrazowo	odcinki;	rzeki	wiją	się	wśród	pól,	łąk	i	lasów.	
Mają	wysokie	i	niskie	brzegi,	porośnięte	często	okazałymi	drzewami.	Po	drodze	mija		się	wiele	malow-
niczych	miejscowości,	przystani	wodnych	umożliwiających	odpoczynek,	plażowanie	i	kąpiele.	Spływa-
jąc,	pamiętajmy,	że	rzeka	to	korytarz	ekologiczny,	wzdłuż	którego	wędrują	zwierzęta.	Jest	to	naturalne	
środowisko	dla	wielu	gatunków	ryb;	miejsce	żerowania,	bytowania,	rozrodu	dla	wielu	gatunków	pta-
ków.	Zachowanie	bezpieczeństwa	i	spokoju,	dbanie	o	czystość	rzek	leży	w	naszym	wspólnym	interesie.	

 Rzeka	Wieprz
I.	Odcinek:	Obrocz	–	Zwierzyniec	Rudka
Długość:	7	km,	czas	spływu:	min.	2	godz.	
II.	Odcinek:	Zwierzyniec	Rudka	-	Bagno
Długość:	5	km,	czas	spływu:	min.	1,5	godz.	
III.	Odcinek:	Bagno	–	Turzyniec	-	Żurawnica
Długość:	5	km,	czas	spływu:	min.	1,5	godz.	
IV.	Odcinek:	Żurawnica	–	Brody	
Długość:	4	km,	czas	spływu:	min.	1	godz.	
V.	Odcinek:	Brody	-	Szczebrzeszyn
Długość:	5	km,	czas	spływu:	min.	1,5	godz.	

Głównymi	przystaniami	dla		odcinka	Obrocz	–	Szcze-
brzeszyn	 są:	 Obrocz	 i	 Zwierzyniec.	 Można	 w	 nich	
wynająć	 kajaki	 z	 pełnym	wyposażeniem	 na	 jedno-
dniowe	spływy.	Wypożyczalnie	zapewniają	również	
transport kajaków i osób z miejsca zakwaterowania 
do	punktu	rozpoczęcia	spływu	i	z	powrotem.			

 Rzeka	Tanew
I.	Odcinek:	Olchowiec	-	Osuchy
Długość:	9	km,	czas	spływu:	min.	3	godz.	
II.	Odcinek:	Osuchy	-	Pisklaki
Długość:	8	km,	czas	spływu:	min.	2	godz.	
III.	Odcinek:	Pisklaki	–	Rakówka	(Kucły)	
Długość:	8	km,	czas	spływu:	min.	2	godz.	
IV.	Odcinek:	Rakówka	(Kucły)	–	Króle	Stare	
Długość:	9	km,	czas	spływu:	min.	2,5	godz.	

Główną	przystanią	kajakową	dla	odcinka	Olchowiec	
–	 Króle	 Stare	 są	 Pisklaki.	Można	 tu	wynająć	 kajaki	
z	 pełnym	 wyposażeniem	 na	 jedno	 i	 kilkudniowe	
spływy	kajakowe;	zostawić	samochód,	zjeść	posiłek.	
Firmy	zapewniają	 transport	 kajaków	 i	osób	 z	miej-
sca	zakwaterowania	do	punktu	rozpoczęcia	spływu	
i	z	powrotem.	Najbardziej	popularny	jest	odcinek	z	
Osuch	do	Króli	o	długości	25	km.
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Wędkowanie

Wody	powierzchniowe	Roztocza	to		zróżnicowana	sieć	strumieni	biorących	początek	z	licznych	źródeł;	
rzek,	naturalnych	i	sztucznych	zbiorników	wodnych	oraz	obszarów	podmokłych.
	 Przez	południowo-wschodni	garb	Roztocza	przebiega	europejski	dział	wodny,	rozdzielający	sys-
tem	wodny	dorzecza	Wisły,	należący	do	zlewni	Morza	Bałtyckiego,	od	dorzecza	Dniestru		znajdującego	
się	w	zlewni	Morza	Czarnego.	Wzdłuż	głównego	grzbietu	Roztocza	przebiega	dział	wodny	II	rzędu.	Po	
północnej	stronie	Roztocza	znajdują	się	zlewnie:	Bystrzycy,	Poru,	Wieprza,	Huczwy,	Sołokiji,	Raty	i	Pełtwi;	
natomiast	po	południowej,	zlewnie:	Bukowej,	Łady,	Szumu,	Sopotu,	Tanwi,	Lubaczówki	i	Szkła	(dorzecze	
Sanu)	oraz	zlewnie	Wereszycy	i	Dawidówki	(dorzecze	Dniestru).					
	 Rzeki	wypływające	z	Roztocza	prowadzą	różne	ilości	wody.	Średni	przepływ		z	wielolecia	dla	rzeki	
Wieprz	w	Zwierzyńcu	wynosi	2,2	m3s,	Tanew	w	Harasiukach	prowadzi	zaś	12,3	m3s.	Wody	w	rzekach	
Roztocza	charakteryzują	 się	prostym	składem	fizyczno-chemicznym,	zbliżonym	do	wód	podziemnych.	
Wynika	to	z	dominującej	roli	zasilania	podziemnego	w	zasobności	wodnej	rzek.	Poza	tym	wody	rzeczne	
na	ogół	wykazują	dobre	warunki	tlenowe.	Zmienny	nurt,	meandry,	bystrza,	rozległe	zakola,	łachy	piaszczy-
ste,	przybrzeżne	pojedyncze	drzewa,	łąki	nadrzeczne,	olsy	i	łęgi	oraz	wysokie	i	niskie	brzegi,	czyste	bogate	 
w	tlen	wody	powodują,	że	rzeki	Roztocza	są	zasobne	w	ryby.	Jest	to	kraina	pstrąga	i	lipienia.	
	 Sztuczne	zbiorniki	wodne,	dzięki	zarybianiu,	obfitują	w	ryby	spokojnego	żeru.
	 Ziemia	Józefowska	ma	swój	niepowtarzalny	urok	również	dla	wędkarzy.	Amatorzy	aktywnego	wy-
poczynku	z	wędką	znajdą	tu	sporo	urokliwych	miejsc	nad	rzekami:	Szumem,	Nepryszką,	Sopotem,	Tanwią	
oraz	zbiornikami	wodnymi	w	Józefowie,	Sigle	i	Majdanie	Sopockim.	
	 Miejsca,	które	polecamy,	są	ogólnodostępne	i	administrowane	przez	Polski	Związek	Wędkarski.	

 Zalewy	w	Józefowie
Dwa	 sztuczne	 (łącznie	 ok.	 4	 ha)	 zbiorniki	 na	 rzece	
Nepryszka	 są	 pod	 opieką	 wędkarzy	 z	 józefowskie-
go	 koła	 PZW,	 którzy	 regularnie	 je	 zarybiają.	 Dzięki	
temu	można	złowić	tu	dorodnego	karpia,	szczupaka,	

okonia,	lina	czy	płoć.	Na	haczyk	złapią	się	także:	jaź,	
kleń,	 karaś	 pospolity	 czy	 srebrzysty.	 Obok	 zalewu	
przy	 ul.	 Kościuszki	 funkcjonuje	 stanica	 wędkarska,	 
w	 której	 znajduje	 się	 30	miejsc	 noclegowych	 i	 za-
plecze	kuchenne.	To	doskonała	baza	wypadowa	na	
wody	Roztocza.	Jest	to	miejsce	spotkań	wędkarzy	z	
całej	Polski,	którzy	przyjeżdżają	tu	na	organizowane	
co	 roku	 	 cykliczne	zawody,	m.in.	 „Pstrąg	Roztocza”	
oraz	inne	branżowe	spotkania.	

 Zalew	w	Majdanie	Sopockim
To	prawie	20	hektarowy	zbiornik	retencyjny	pełnią-
cy	funkcje	rekreacyjne,	przez	który	przepływa	rzeka	
Sopot.	 Znajdziemy	 w	 nim	 karpia,	 szczupaka,	 san-
dacza,	 płoć,	 lina,	 okonia,	 jazia,	 karasia	 pospolitego	 
i	srebrnego.	

Wędkarz	przy	stanicy	wędkarskiej
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liczne	zakola	i	starorzecza.	Oprócz	pstrąga	możemy	
spotkać	 tu:	 szczupaka,	 płoć,	 okonia,	 jazia,	 klenia,	
brzanę,	 świnkę,	 miętusa,	 głowacza.	 Wędkując	 na	
rzekach	Roztocza,	należy	pamiętać,	że	na	odcinkach	
w	 rezerwatach:	 „Nad	 Tanwią”,	 „Czartowe	 Pole”,	
„Szum”	 w	 Górecku	 Kościelnym	 i	 na	 rzece	 Wieprz	 
w	 granicach	 Roztoczańskiego	 Parku	 Narodowego	
obowiązuje	zakaz	połowu	ryb.						
                

Zbiorniki	w	Górecku	Kościelnym	i	Sigle	na	rzece	Szum
to	 dwa	 położone	 blisko	 siebie	 zbiorniki	 o	 zupełnie	
innym	 charakterze.	 Akwen	 w	 Górecku	 Kościelnym	
piętrzy	tama	z	elektrownią	wodną.	Wody	do	zalewu	
wpływają	bystrym	nurtem.	Jest	to	królestwo	pstrą-
ga	 potokowego,	 szczupaka	 i	 okonia.	 W	 zbiorniku	 
w	 Sigle	 Szum	 płynie	 już	 spokojnie	 przez	 równinne	
tereny	Puszczy	Solskiej.	Dominują	tu,	dzięki	zarybia-
niu,	ryby	spokojnego	żeru:	karp,	karaś	i	lin.	

Królowa	 roztoczańskich	 rzek,	 Tanew	 i	 jej	 prawo-
brzeżne	dopływy:	Szum,	Nepryszka	i	Sopot.
	 Górne	odcinki	rzek	przepływające	przez	Roz-
tocze	mają	górski	charakter	i	głęboko	wcięte,	wąskie	
doliny.	 Bystry	 nurt,	 liczne	 przewężenia,	 przegra-
dzające	 rzekę	 konary	 drzew,	 podmywane	 wysokie	
brzegi,	w	których	nierzadko	odsłaniany	 jest	system	
korzeniowy	drzew,	powodują,	że	są	tu	dogodne	wa-
runki	 do	występowania	 pstrąga	 tęczowego	 i	 poto-
kowego.	Poza	Roztoczem	rzeki	mają	inny	charakter.	
Nurt	 jest	 spokojniejszy,	 rzeki	 meandrują,	 tworząc	

Nad	łowiskiem	wędkarskim	w	Józefowie
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Turystyka	konna

Coraz	więcej	osób	wybiera	jazdę	konną	jako	formę	turystyki	aktywnej.	W	związku	z	tym	przyby-
wa	stadnin	i	szlaków	konnych.	Na	Roztoczu	jest	kilka	miejsc,	gdzie	można,	oprócz	nauki	jazdy	pod	
okiem	doświadczonego	instruktora,	mile	spędzić	czas	na	przejażdżkach	bryczką,	a	zimą	sankami.	
Stadniny	na	ogół	mają	kilka	miejsc	noclegowych,	można	więc	zatrzymać	się	w	nich	na	dłużej	i	wyru-
szać	na		wycieczki,	korzystając	ze	szlaków	pieszych	i	specjalnie	do	jazdy	konnej	wytyczonych	szlaków	
przejazdów	konnych.	Należy	pamiętać,	że	na	ścieżkach	dydaktycznych	i	szlakach	pieszych	i	rowero-
wych	w	rezerwatach	i	Roztoczańskim	Parku	Narodowym	(za	określonymi	wyjątkami)		obowiązuje	
zakaz	jazdy	konno.
	 Na	Roztoczu,	jak	nigdzie	indziej,	jeździectwo	łączy	się	z	tradycjami	kawaleryjskimi.	Funkcjo-
nuje	tu	wiele	grup	rekonstrukcyjnych,	które	kultywują	tradycje	ułańskie.	Roztocze	co	roku	przemie-
rzają	dziesiątki	jeźdźców	zmierzających	na	pole	bitwy	pod	Komarowem	(stoczonej	31	sierpnia	1920	r.	
w	czasie	wojny	polsko-bolszewickiej)	w	celu	przypomnienia	zwycięskiej	walki,		polskiej	1.	Dywizji	
Jazdy	nad		bolszewicką,	1.	Armią	Konną	Budionnego.	Było	to	największe	starcie	konnicy	w	wojnie	
polsko–bolszewickiej,	które	stanowiło	moment	zwrotny	na	południowym	froncie,	porównywalny	 
z	wcześniejszą	bitwą	warszawską.	W	walce	udział	brało	6	pułków	polskich	i	20	radzieckich	(łącznie	
70	szwadronów).
	 Konnych	możemy	zobaczyć	również	w	Roztoczańskim	Parku	Narodowym.	Szlaki	turystycz-
ne,	udzielając	 informacji,	patroluje	Roztoczańska	Konna	Straż	Ochrony	Przyrody,	która	kultywuje	
tradycje	25	Pułku	Ułanów	Wielkopolskich,	który	to	w	kampanii	wrześniowej	1939	r.,	pod	Krasnobro-
dem	przeprowadził	ostatnią	szarżę.

	Konik	Polski	w	Roztoczańskim	Parku	Narodowym	
Koniki	polskie	sprowadzono	do	parku	w	1982	r.,	spe-
cjalnie	dla	nich	w	obszarze	stawów	Echo	utworzono	
„ostoję”.	 	 Na	 powierzchni	 ok.	 180	 ha	 przebywa	 tu	
przez	cały	 rok	tabun	 liczący	kilkanaście	osobników.	
Koniki	przebywają	cały	rok	w	stanie	„dzikim”.	Można	
je	oglądać	z	platform	widokowych	przy	stawach.
	 Drugim	miejscem,	gdzie	można	zobaczyć	ko-
niki,	jest	Florianka	na	terenie	gminy	Józefów.	Hodowlę	
stajenną	konika	polskiego	rozpoczęto	tu	w	roku	1996	
w	oparciu	o	zabudowania	dawnego	folwarku	Ordy-
nacji	 Zamojskiej	 z	 połowy	 XIX	 w.	 Odrestaurowano	 
i	zaadaptowano	stodołę	i	stajnię,	a	domek	ogrodni-
ka	 dostosowano	 do	 funkcji	 kancelarii.	We	 Florian-
ce		przebywa	jednocześnie	ok.	40	osobników.	Moż-
na	 je	 oglądać	 na	 pastwiskach	 i	 wybiegach.	 Koniki	 
w	związku	z	rozwojem	rasy	są	przysposabiane	do	pracy	 

w	 bryczce	 i	 pod	 siodłem.	 Wykorzystuje	 się	 je	 do	
hipoterapii	 w	 sanatorium	 w	 Krasnobrodzie.	 Konik	
polski	jest	herbowym	zwierzęciem	Roztoczańskiego	
Park	Narodowego.		



	Stadnina	Koni	„Tarka”
Hoduje	 konie	 rasy	małopolskiej	 i	 czystej	 krwi	 arab-
skiej.	 „Tarka”	 to	 prawdziwa	 kuźnia	 championów	 
i	 jeździeckich	 talentów.	Konie	często	zdobywają	 zło-
te	medale	na	wystawach.	W	stadninie	działa	 sekcja	
jeździecka	„Tarka”	Wojewódzkiego	Klubu	Jeździeckie-
go	w	Lublinie.	Trenująca	tu	młodzież	odnosi	sukcesy	 
w	skokach	przez	przeszkody	na	zawodach	różnej	rangi.	
Organizowane	są	tu	obozy	i	zawody	jeździeckie,	kuligi	
i	 spotkania	 przy	 ognisku.	 Stadnina	 dysponuje	 jedną	
krytą	i	trzema	odkrytymi	ujeżdżalniami	i	wybiegami.		

	Stajnia	„Rozalia”
Hoduje	konie	rasy	małopolskiej,	anglo-arabskiej	oraz	
kuce.	Stadnina	dysponuje	infrastrukturą	umożliwia-
jącą	 pobyt	 jeźdźca,	 który	 przybędzie	 tu	 z	własnym	
koniem.	Gościom	w	nauce	 jazdy	pomagają	 instruk-
torzy,	którzy	dysponują	końmi	oraz	krytą	 i	otwartą	
ujeżdżalnią.	 Oprócz	 nauki	 jazdy	 stadnina	 oferuje	
przejazdy	bryczką	oraz	rajdy	konne	po	Roztoczu.

Szlaki konne

 Roztoczański	Szlak	Konny
Znaki:	pomarańczowe	koło	na	białym	prostokątnym	tle
Długość:	25	km
Przebieg:	 Wólka	 Wieprzecka	 –	 Pomnik	 Powstania	
Zamojskiego	w	Szewni	Dolnej	 -	 Lasy	Komisarskie	–	
Bliżów	–	Kotula	Góra	–	Bondyrz	–	Stara	Huta	–	Sen-
derki.
Trasa	 wytyczona	 prostopadle	 do	 osi	 Roztocza.	 Po	
drodze	 punkt	 widokowy	 na	 dolinę	 Bliżowa,	 dolinę	
rzeki	 Wieprz,	 z	 Senderek	 na	 strefę	 krawędziową	
Roztocza.	Umożliwia	kontynuację	jazdy	po	Roztoczu	 
w	oparciu	o	szlaki	piesze,	w	tym	dotarcie	do	Józefo-
wa.	Należy	pamiętać,	 że	szlak	partyzancki	 i	 ścieżka	
historyczno-przyrodnicza	 do	 Wojdy	 nie	 jest	 udo-
stępniona	dla	przejazdów	konnych.	

	Ułański	szlak	konny
Znaki:	pomarańczowe	koło	na	białym	prostokątnym	tle
Długość:	34	km
Przebieg:	Wólka	Wieprzecka	 –	 Skaraszów	 –	 Huba-
le	–	Biała	Góra	–	Białowola	–	 Lipsko	Polesie	–	 lasy	
Nadleśnictwa	Zwierzyniec	–	Skaraszów	–	Wólka	Wie-
przecka.
Trasa	 to	 pętla	mająca	 początek	 i	 koniec	 w	 stadni-
nie	„Tarka”.	Poprowadzona	po	drodze	przez	rozległe	
wzniesienia	pokryte	polami,	skąd	roztacza	się	pano-
rama	z	Białej	Góry	na	Zamość	i	Padół	Zamojski.	Trasa	
przecina	dolinę	Wieprza	i	Topornicy.	Za	lasem	„Stary	
Dziadek”	dochodzi	w	okolice	malowniczo	położonej	
kapliczki	i	źródełka	św.	Romana.	Poprowadzona	jest	
drogami	o	różnej	nawierzchni.			
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Warto	zobaczyć,
warto	wiedzieć

Józefów	 na	 Roztoczu	 to	miejsce	 wyjątkowe.	 Zapraszamy	 do	 jego	 odwiedzania.	 Naprawdę	 war-
to.	Roztocze	to	pogranicze	przyrodniczo-kulturowe,	dla	którego	trudno	znaleźć	analogię.	Region,	
gdzie	zobaczycie	Państwo	dawną	wielokulturowość,	zachowaną	w	kościołach,	cerkwiach	i	dawnych	
synagogach.	 Zmienne	 krajobrazy	 z	 barwnymi	wstęgami	 pól	 i	 lasami,	 o	 charakterze	 naturalnym.	 
W	Józefowie,	jak	w	soczewce,	widać	specyfikę	regionu.	
	 W	celu	ułatwienia	poznania	Ziemi	Józefowskiej	na	Roztoczu	Środkowym	w	załączeniu	przed-
kładamy,	subiektywny	wykaz	miejsc	wartych	zobaczenia,	opis	wybranych	obiektów	przyrodniczych,		
kulturowych	 oraz	 historię	 regionu	wpisaną	w	 dzieje	wybranych	miejscowości.	 Przywołujemy	 tu	
miejsca,	osoby	i	wydarzenia	ważne	dla	Ziemi	Józefowskiej.	Warto	zobaczyć.	Warto	wiedzieć.	Histo-
ria	zaczyna	się	u	źródeł	Nepryszki	…

 Józefów 	 to	 najmłodsze	miasto	 dawnej	Or-
dynacji	Zamojskiej,	położone	nad	 rzeką	Nepryszką,	
lokowane	w	 	1725	r.	przez	ordynata	Tomasza	Józe-
fa	 Zamoyskiego	na	gruntach	wsi	Majdan	Nepryski.	
Miasto	od	początku	stanowiło	lokalny	ośrodek	han-
dlu.	Wykorzystując	miejscowe	złoża	kamienia,	wyra-
biano	 tutaj	 kamienie	młyńskie	 i	 browarne.	 Eksplo-
atacja	kamienia	rozwijała	się	dynamicznie	w	XIX	w.,	
zwłaszcza	 gdy	 zaczęto	wykorzystywać	wapienie	 do	
produkcji pomników i nagrobków - tradycja ta jest 
kultywowana	do	dzisiaj.	Od	1820	r.	do	lat	50.	XIX	wie-
ku	działała	w	Józefowie	drukarnia	hebrajska	Waxa.	 
W	 1713	 r.	 istniał	 tu	 drewniany	 kościół,	 wówczas	
jeszcze	na	terenie	wsi	Majdan	Nepryski.	Murowaną	
świątynię	pw.	Niepokalanego	Poczęcia	NMP	ufundo-
wał	w	1886	r.	ordynat	Tomasz	Franciszek	Zamoyski.	
	 W	1744	roku	wybudowano	w	mieście	syna-
gogę,	która	spłonęła	w	końcu	XVIII	wieku.	W	latach	
70.	XIX	wieku	w	 jej	miejsce	wzniesiono	murowaną	
bożnicę,	która		pełni	obecnie	rolę	biblioteki	publicz-
nej.	Około	 poł.	 XVIII	wieku	 Żydzi	 założyli	 tu	 cmen-
tarz	(kirkut),	który		funkcjonował	do	1942	r.	Okolice	
Józefowa	 kilkakrotnie	 były	 areną	 potyczek	 w	 po-
wstaniu	 styczniowym.	 24	 kwietnia	 1863	 r.	 stoczył	
tu	 walkę	 oddział	 powstańczy	 pułkownika	 Marcina	
Borelowskiego	 „Lelewela”	 z	 wojskami	 rosyjskimi.	

Podczas	 odwrotu	 powstańców	 zginął	 m.in.	 poeta	
Mieczysław	 Romanowski,	 którego	 mogiła	 znajdu-
je	 się	 na	 miejscowym	 cmentarzu.	 Jego	 imię	 nosi	
miejscowa	 szkoła	 podstawowa.	W	 ramach	 represji	
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po	 powstaniu	 styczniowym	 w	 roku	 1869	 Józefów	
wraz	z	sąsiednimi	miasteczkami	utracił	prawa	miej-
skie.	W	okresie	międzywojennym	był	osadą	liczącą	
około	 1500	 osób,	 z	 czego	 połowę	 stanowili	 Żydzi.	
W	 1929	 roku	 oprócz	 kamieniołomów,	 	 w	 których	
eksploatowano	wapienie	i	wypalano	wapno,	istniał	
młyn	i	tartak	Towarzystwa	Akcesyjnego	„Ziemianin”.	 
13	 lipca	 1942	 r.	 Niemcy	 rozstrzelali	 tu	 ok.	 1500	
Żydów.	 W	 czasie	 działań	 wojennych	 Józefów	 był	
ośrodkiem	 oporu.	 Okoliczne	 lasy	 dawały	 schronie-
nie	 partyzantom,	 głównie	 AK	 i	 BCH.	W	 1988	 roku	
miejscowości	przywrócono	prawa	miejskie.	Józefów	
zwany	 jest	 też	 rowerową	 stolicą	 Roztocza,	 znaną	 
z wielu cyklicznie organizowanych  rajdów oraz Fe-
stiwalu	Kultury	Ekologicznej.	

Warto zobaczyć:      

  Rynek	i	pozostałości	zabudowy	przyrynkowej.	
Józefów	 w	 okresie	 międzywojennym	 miał	 rynek,	 
w	kształcie	kwadratu	o	boku	170	m,	otoczony	drew-
nianą	zabudową,	która	w	pierzei	południowej	mia-
ła	 charakter	 podcieniowy.	 Z	 tego	 okresu	 zachował	
się	murowany	„Dom	ludowy”	z	1925	r.	postawiony	
na	zamówienie	Spółdzielczego	Stowarzyszenia	Spo-
żywców	 „Jedność”.	 Dół	 budynku	 przeznaczony	 był	
pod	funkcje	usługowe,	na	górze	zaś	funkcjonowała	
sala		widowiskowa	i	biblioteka.	Ratusz	znajdował	się	 
w	północo-zachodniej	części	rynku,	był	wielokrotnie	
przebudowywany,	 dziś	 dawny	 ratusz	 jest	 siedzibą	

gminy.	Obecny	wygląd	budynek	zawdzięcza	przebu-
dowie	z	1956	r.	i	późniejszym	pracom	modernizacyj-
nym.		Centralnym	placem	Józefowa	jest	nadal	rynek.	
Jego	współczesny	wygląd	zawdzięczamy	rewitalizacji	
przeprowadzonej	w	2011	r.	W	centrum	znajduje	się	
fontanna	 z	 ośmioma	 charakterystycznymi	 dla	 Roz-
tocza	 sylwetkami	 zwierząt	 oraz	 pomnik	 przypomi-



nający	 bohaterów	 walk	 o	 niepodległość.	 W	 rynku	
znajdują	się	też	rzeźby,	efekt	prac	studentów	UMCS,	
zegar	słoneczny,	zdrój	wodny.	 	Na	uwagę	zasługuje	
replika	pręgierza;	kościół	parafialny	pw.	Niepokala-
nego	Poczęcia	NMP		z	ciekawymi	barokowymi	rzeź-
bami	 św.	 Scholastyki	 i	 św.	 Dominika	 znajdującymi	 
w	bramie	głównej	świątyni.	Świątynię	ufundował	XIV	
ordynat		hrabia	Tomasz	Franciszek	Zamoyski.			Odda-
no	 ją	wiernym	 	w	1886	 r.	Powstała	ona	w	miejscu	
drewnianego	kościoła	z	1721	r.	W	ołtarzu	głównym	
świątyni	jest	obraz	Matki	Bożej	Różańcowej	z	XVIII	w.	
Warto	 zwrócić	 uwagę	barokową	 chrzcielnicę,	 dwie	
kropielnice	oraz	18-głosowe	organy	z	1929	r.

  Cmentarz rzymskokatolicki	 z	 początku	 XIX	
w.	 Znajduje	 się	 na	 nim	 ok.	 100	 nagrobków	 sprzed	
1945	 r.	 Do	 najstarszych	 należy	 nagrobek	 Szczepa-
na	 Chmielewskiego	 z	 1848	 r.	 przedstawiający	 św.	
Łukasza	 Ewangelistę.	 W	 północo-zachodniej	 czę-
ści	 cmentarza	 znajduje	 się	 grób	 poety	 powstańca,	
Mieczysława	 Romanowskiego	 z	 charakterystyczną	
kolumną	 zwieńczoną	 rzeźbą	 orła.	 Na	 cmentarzu,	 
w	 zachodniej	 części,	 mieści	 się	 kwatera	 27	 żoł-

nierzy	 Wojska	 Polskiego	 i	 partyzantów	 poległych	 
w	 czasie	 działań	 drugiej	 wojny	 światowej	 i	 tuż	 po	
niej.	O	tych	wydarzeniach	przypomina	również	obe-
lisk	 przedstawiający	 krzyż	 z	 cierniowym	 wieńcem	 
i	orłem	z	rozpostartymi	skrzydłami.	

  Budynek dawnej synagogi wymurowanej na 
przełomie	XVIII	 i	 XIX	wieku	 jest	dziś	biblioteką.	 Je-
dynym ozdobnym akcentem architektonicznym, 
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oprócz	bryły,	zostało	dekoracyjne	wejście,	we	wnę-
trzu	zaś	Aron	ha-kodesz	oraz	wnęki	arkadowe.			

  Kirkut (cmentarz	żydowski).	Powstał	on	w	po-
łowie	XVIII	w.,	 służył	 celom	grzebalnym	do	1942	 r.	
W	czasie	II	wojny	był	zniszczony.	W	ostatnich	latach	
został	odrestaurowany.	Na	cmentarzu	zachowało	się	
ok.	400	nagrobków	ustawionych	w	35	rzędach.	Jest	
to	jeden	z	lepiej	zachowanych	zespołów	nagrobnych	
na	Lubelszczyźnie.

  Izbę Leśną Nadleśnictwa Józefów, przy której 
znajduje	 się	 oryginalny	 pręgierz	 i	 budynek	 lamusa		 
z	XVIII	w.	Lamus	to	dawny	budynek	gospodarczy,	spi-
chlerz,	który	również	służył	do	przechowywania	ksiąg.	
Mógł	być	też	wykorzystywany	jako	areszt	ordynacki.	
Przy	izbie	leśnej	funkcjonuje	ścieżka	edukacyjna.	

   Kamieniołom „Babia Dolina”	 to	wyjątkowe	
miejsce	 na	 planie	 Józefowa.	 Eksploatacja	 wapien-
nych	bloków	skalnych	rozpoczęła	się	wraz	z	powsta-
niem	 Józefowa.	 Miękką	 skałę	 z	 dużą	 zawartością	
węglanów	 wapnia	 wykorzystywano	 do	 produkcji	
wapna.	Pozostałości	po	dawnych	piecach	opalanych	
drewnem	znajdują	się	na	południe	od	kamieniołomu.	
Twardsze	frakcje	wapieni	służyły	za	materiał	budul-
cowy.	Z	niego	wymurowano	kościół,	dawną	synago-
gę	oraz	wiele	domów.	Twarde	wapienie	z	domieszką	
piaskowca	 wykorzystywano	 do	 utwardzania	 dróg.	 
Z	materiału	 o	 specjalnych	właściwościach	wykony-
wano	dawniej	 i	dziś	rzeźby	oraz	małą	architekturę.	
Na	 przestrzeni	 stuleci	 wykształciła	 się	 józefowska		
szkoła	rzeźbiarska.	Z	miejscowego	materiału	powsta-
ły	macewy	na	kirkucie,	pomniki	na	cmentarzu	oraz	
obeliski	w	miejscach	pamięci	narodowej.	Kamienio-
łom	odwiedzają	 licznie	turyści,	którzy	poszukują	tu	
skamieniałości,	kominów	i	lejów	kresowych;	z	wieży	
widokowej	 	 zaś	oglądają	panoramę	kamieniołomu,	
Roztocza	i	lasów	Puszczy	Solskiej.	O	skomplikowanej	

geologii	 informują	 tablice	 informacyjne	 na	 Szlaku	
Geoturystycznym	Roztocza	Środkowego

   Źródła rzeki Nepryszki	są	malowniczo	położone	 
w	sąsiedztwie	kapliczki	 i	grupy	starych	lip	-	pomni-
ków	przyrody.	Woda	o	temperaturze	9	oC	wypływa	
tu	ze	szczeliny	skalnej.	Źródło,	podobnie	jak	to	w		Gó-
recku	Starym,	miało	obudowę	kamienną	w	kształcie	
kwadratu.	Po	renowacji	w	2020	r.	zyskała	ona	nowy	
wygląd,	 z	 jednej	 strony	 skutecznie	 zabezpieczający	
źródło,	 z	 drugiej	 zaś	 umożliwiający	 bezpieczne	 do	
niego	dotarcie.	Kiedyś	źródło	było	 intensywnie	wy-
korzystywane,	świadczy	o	tym	brak	studni	kopanych	
w	jego	sąsiedztwie.	

  „Jęzior”	 to	uroczysko,	kompleks	torfowisk	na	
północny	 zachód	 od	 Józefowa.	 W	 obszarze	 torfo-
wisk	stwierdzono	występowanie	5	gatunków	gadów,	 
8	 gatunków	 płazów,	 kilkudziesięciu	 gatunków	 pta-
ków,	 w	 tym	 gnieżdżących	 się	 tu	 regularnie	 żurawi	
oraz	wielu	rzadkich	roślin.			

  Trasę rowerową Ziemi Józefowskiej na Rozto-
czu. - patrz str 14

Aleksandra Wachniewska	 –	 Swoją	 działalnością	
przyczyniła	 się	do	utworzenia	wielu	 roztoczańskich	
rezerwatów	 przyrody,	 a	 przede	 wszystkim,	 Rozto-
czańskiego	Parku	Narodowego.	Była	wybitną	artyst-
ką	malarką,	a	pejzaż	Roztocza,	zwłaszcza	piękno	sta-
rych	drzew:	 jodeł,	buków,	 lip,	dębów	był	głównym	
motywem	jej	obrazów.	Jej	życiu	i	twórczości	poświę-
cono	album	„Aleksandra	Wachniewska	 -	 	 	malarka	
Roztocza”,	wydany	staraniem	RPN.
Błudek	to	dawna	osada	leśna.	Miejsce	eksploatacji	skał	
wapiennych.	W	latach	1944	–	45	funkcjonował	tu	obóz,	
w	którym	NKWD	więziło	żołnierzy	Armii	Krajowej.
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Borowina	-	wieś	koło	Józefowa;	powstała	na	począt-
ku	 XX	 w.	 z	 pozostałością	 dawnej	 zabudowy	 drew-
nianej	z	połowy	XIX	w.	Nazwa		wywodzi	się	z	języka	
Słowian.	Pierwotnie	borem	nazywano	las	szpilkowy,	
a	barą		-	błoto.	Nazwy	ewoluowały,	borowiną	zaczę-
to	nazywać	torf,	borem	zaś	typ	ekosystemu	leśnego,	
którego drzewostan zbudowany jest z drzew igla-
stych	(	sosny	i	świerka),	wykształcony	na	siedliskach	
z	 ubogim	 runem.	 Trudno	 powiedzieć,	 co	 zdecydo-
wało	o	nazwaniu	wsi	Borowiną.	Faktem	jest,	że	leży	
na	 skraju	 dużego	 sosnowego	 kompleksu	 leśnego,	 
w	bezpośrednim	sąsiedztwie	torfowiska	„Jęzior”.	

Brzeziny -  nazwa wsi pochodzi zapewne od zagajni-
ka	brzozowego.	Słowo	brzoza	zaś	funkcjonuje	od	XIV	
w.,	a	jego	znaczenie	to	„biała”.	Brzozy	–	białe	drzewa	
rosną	do	dziś	przy	drogach	prowadzących	do	miej-
scowości.	Pierwsza	wzmianka	o	niej	pochodzi	z	1719	r.
Wieś	 wspólnie	 z	 Tarnowolą	 należała	 do	 majątku	
Franciszka	Tarnowskiego,	w	1817	r.	przeszła	w	ręce	
Godlewskich.	W	 lipcu	1943	r.	Niemcy	zamordowali	
tu	7	osób.		

Długi Kąt to	wieś	o	ciekawej	historii.	Powstała	praw-
dopodobnie		w	pierwszej	połowie	XVII	w.	na	prawie	
wołoskim.	Zaświadcza	o	tym	fakt	odnotowany	przez	

Stworzyńskiego,	 który	 w	 opisaniu	 dóbr	 Ordynacji	
Zamojskiej,	stwierdza,	że	„w	1641	r.	poddani	powin-
ni	 pilnować	 lasów	 od	 Krasnobrodu,	 płacić	 czynsz	 
i	 dawać	 dań	 od	 owiec”.	Właśnie	 danina	 od	 owiec	
sugeruje	założenie	wsi	na	prawie	ludów	z	Półwyspu	
Bałkańskiego	 wędrujących	 na	 północ	 wzdłuż	 łuku	
Karpat.	Od	1728	roku	przez	prawie	dwa	stulecia	we	
wsi	funkcjonowała	karczma,	która	w	1845	r.	uzyska-
ła	patent	na	sprzedaż	alkoholu.	W	1788	r.	obok	karcz-
my	odnotowano	browar.	Według	inwentarza	z	1791	r.	
wieś	 funkcjonowała	na	gruntach	czynszowych,	nie	
odrabiała	pańszczyzny.	Tradycją	w	Długim	Kącie	jest	
obróbka	 drewna,	 kultywowana	 do	 dziś	 przez	 tar-
taki	 i	 zakłady	 zajmujące	 się	 jego	 przetwórstwem.	
Tradycje	 te	 sięgają	 1791	 r.,	wtedy	we	wsi	 było	 12	
gonciarzy	produkujących	gont	arszynowy	(arszyn	to	
dawna	 rosyjska	 jednostka	długości	odpowiadająca	
w	 przybliżeniu	 80	 cm).	 Poza	 tym	wieś	miała	 obo-
wiązek	wykonywania	każdego	roku	dwu	przęseł	do	
naprawy	 ogrodzeń	 zwierzyńczyka	 w	 Zwierzyńcu.	 
W	 1966	 r.	 wybudowano	 we	 wsi	 Zakład	 Produkcji	
Elementów	 Budowlanych	 „Prefabet”,	 który	 do	 lat	
90.	XX	w.	był	 jednym	z	największych	tego	typu	za-
kładów	w	tej	części	Polski.	W	1975	r.	wybudowano	
we	wsi	kościół	polskokatolicki.	Dzisiejsza	świątynia	
pochodzi	z	1985	r.	
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Florianka
Otoczona	 lasami	RPN	osada	Florianka	była	niegdyś	
ordynacką	 osadą	 leśną,	 położoną	 na	 skraju	 lasów	
zwierzynieckich	 przy	 dawnym	 gościńcu	 prowadzą-
cym	 ze	 Zwierzyńca	 do	 Górecka	 Starego.	 Historia	
Florianki	 jest	bardzo	bogata	 i	 sięga	pierwszej	poło-
wy	XIX	wieku.	W	1830	r.	wybudowano	tu	pierwsze	
budynki	na	potrzeby	leśnictwa.	Zagubiona	w	lasach,	
oddzielona	 bezpiecznym	 dystansem	 od	 większych	
osad,	 już	w	1863	r.	Florianka	była	 jednym	z	miejsc	
koncentracji	 oddziałów	 partyzanckich	 i	 schronie-
niem	dla	powstańców	ściganych	przez	wojsko	i	po-
licję	 carską.	 Również	w	 czasie	 II	wojny	mieszkańcy	
Florianki	 służyli	 pomocą	 żołnierzom	 podziemia.	
Zimą	1943	r.	ukrywali	się	tu	jeńcy	francuscy,	zbiegli	 
z	 obozu	w	 Zwierzyńcu.	 Florianka	 bywała	 też	miej-
scem	ważnych	narad	kierownictwa	walki	podziem-

nej	Inspektoratu	Zamojskiego	i	Okręgu	Lubelskiego	
AK.	 Często	 działała	 tu	 radiostacja	 Inspektoratu	 Za-
mojskiego.	 Na	 polach	 między	 Florianką	 a	 Teresz-
polem	 funkcjonowało	 zrzutowisko	 o	 kryptonimie	
„Hipopotam”,	 na	 które	 wiosną	 1944	 r.	 kilkanaście	
alianckich	samolotów	zrzuciło	ok.	20	ton	broni,	amu-
nicji,	 sprzętu	wojskowego	dla	partyzantów	9	Pułku	
Piechoty	AK.	Administracja	ordynacka	utrzymywała	
się	we	Floriance	jeszcze	podczas	II	wojny	światowej.	
Po	1945r.	na	skutek	reformy	rolnej,	którą	objęta	zo-
stała	 cała	 Ordynacja	 Zamojska,	 Florianka	 przeszła	
w	użytkowanie	Nadleśnictwa	Zwierzyniec.	W	okre-
sie	 jego	 administracji	 założenie	 architektoniczne	
zostało	 w	 znacznym	 stopniu	 przekształcone;	 część	
budynków	rozebrano	bądź	przebudowano,	usunięto	
nasadzenia	drzew	owocowych,	część	pól	uprawnych	
otaczających	 dawny	 folwark	 zalesiono.	 Zdziczeniu	 
i	zarośnięciu	uległy	szkółki	ogrodniczo	–	leśne.	W	la-
tach	70.	założono	nowy	sad	oraz	nową	szkółkę	leśną.	

Roztoczański	Park	Narodowy	w	1991	r.	przejął	osady	
leśne	we	 Floriance	wraz	 z	 35	 ha	 gruntów	 rolnych,	
podjął	działania	mające	służyć	zachowaniu	tego,	tak	
bogatego w walory historyczne, przyrodnicze i kom-
pozycyjne,	założenia.	

Warto zobaczyć:      

 Izbę Leśną	w	 odrestaurowanej	 leśniczówce	Or-
dynacji	Zamojskiej	z	1830	r.	wraz	z		prezentowanymi	
ekspozycjami,	które	ukazują	stan	obiektu	z	końca	lat	
trzydziestych	XX	wieku;	

 ścieżkę  dendrologiczną,	prezentującą	na	obsza-
rze	ok.	 3	ha	ponad	60	gatunków	drzew	 i	 krzewów	
–	 pozostałości	 po	 dawnych	 ordynackich	 szkółkach	
leśnych;

 ścieżkę krajobrazową z punktem widokowym na 
śródleśną	polanę	Florianki;

 ośrodek Hodowli	Zachowawczej	Konika	Polskie-
go,	 gdzie	 doskonalone	 są	 cechy	 użytkowe	 konika	
polskiego	w	prowadzonej	tu	hodowli	stajennej.

Fryszarka	 to	 dziś	 nazwa	 fizjograficzna	 odnosząca	
się	 do	 fragmentu	 lasu	 i	 doliny	 rzeki	 Sopot.	 Nazwa	
miejsca	 związana	 jest	 z	 „fryszeniem”	 czyli	 wstęp-
nym	etapem	produkcji	żelaza	z	rud	darniowych.	Po	
tej	działalności	pozostały	ziemne	fragmenty	pieców.	
Nieopodal	 mostu	 znajdowała	 się	 gajówka,	 która	
spłonęła	w	czasie	drugiej	wojny	światowej.	Dziś	Fry-
szarka	 to	 miejsce	 odpoczynku	 dla	 przemieszczają-
cych	się	szlakami	pieszymi	i	rowerowymi	turystów.

Górecko Kościelne	to	wieś	położona	na	pograniczu	
Roztocza	 i	Kotliny	Sandomierskiej	–	Równiny	Biłgo-
rajskiej.	Wieś	została	osadzona	w	1582	r.	i	wówczas	
należała	do	włości	szczebrzeskiej,		którą	w	1593	roku	
w	całości	kupił	Jan	Zamoyski	i	włączył	do	Ordynacji	
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Zamojskiej.	 Górecko	 Kościelne	 związane	 jest	 z	 kul-
tem	św.	Stanisława,	biskupa	i	męczennika,	który	ob-
jawił	 się	 tu	7	października	1648	roku	 Janowi	Sosze	 
z	 Górecka	 i	 niejakiemu	 Kluzowi,	 pochodzącemu	 
z	 Rusi.	 Podczas	 spotkania	 polecił	 im	 wybudować	
dwie	 kaplice:	 jedną	 w	 miejscu,	 gdzie	 się	 objawił,	
drugą	 nad	 rzeką,	 której	 woda	 miała	 przywracać	
zdrowie.	 Swoje	 objawienie	 upamiętnił	 cudownym	
zaszczepieniem	 gałązek	 brzozowych	 na	 sosnach,	 
a	wkrótce	 potem	 licznymi	 uzdrowieniami.	 Komisja	
kościelna,	powołana	specjalnie	do	zbadania	sprawy,	
uznała	 objawienie	 za	 autentyczne.	 Wybudowano	
więc	 kaplice,	 których	opiekunem	 został	 franciszka-
nin	z	Zamościa.
	 W	1668	roku	ordynat	Marcin	Zamoyski	ufun-
dował	w	Górecku	kościół	i	klasztor.	Od	tego	czasu	osa-
da	nazywa	się	Góreckiem	Kościelnym.	Na	początku	
XVIII	w.	świątynia	była	spalona	przez	protestanckich	
Szwedów.	Odbudowano	ją	dopiero	w	1768	roku	z	fun-
dacji	Jana	Jakuba	Zamoyskiego.	Kościół	zbudowany	
jest z drzewa modrzewiowego, oszalowany deskami, 
trzynawowy.	W	XVIII	wieku	ufundowano	w	Górecku	
parafię	rzymskokatolicką	uposażoną	przez	Tomasza	
Zamoyskiego.	Do	kasaty	zakonu	 	w	1866	roku	pra-
cowali	w	niej	franciszkanie	sprowadzeni	z	Zamościa,	 
a	później	parafię	przejęli	księża	diecezjalni.	Nad	rze-
ką	Szum	jest	zbudowana,	z	polecenia	św.	Stanisława,	
kapliczka,	w	pobliżu	której	bije	„cudowne”	źródełko.	
Dzisiejsza	kapliczka	pochodzi	z	końca	XIX	w.
	 24	 czerwca	 1943	 roku	 wieś	 wraz	 z	 Górec-
kiem	 Starym	 została	 wysiedlona	 przez	 Niemców	 
i	 zasiedlona	 Ukraińcami	 z	 pow.	 hrubieszowskiego	 
i tomaszowskiego, ale z obawy przed polskim ru-

chem	 oporu	 po	 kilku	 dniach	 nasiedleńcy	 opuścili	
wieś.	Na	ich	miejsce	powróciła	część	ludności,	której	
udało	się	ujść	przed	wysiedleniem	i	ukryć	w	lasach.	
Dziś	Górecko	Kościelne	to	lokalny	ośrodek	kultu	re-
ligijnego	św.	Stanisława,	znany	również	z	odbywają-
cych	się	tu	festiwali	piosenki	chrześcijańskiej.

Warto zobaczyć:       

 zespół kościelny:	kościół	parafialny	pw.	św.	Sta-
nisława	bpa	wraz	z	trzema	drewnianymi	kaplicami:	
„Na	Wodzie”,	„Pod	Dębami”	i	cmentarną;

 aleję sześciu pomnikowych dębów, którym to-
warzyszy	droga	krzyżowa;

 muzeum parafialne;
 cmentarz z końca XVIII w., którego obszar wy-

znaczają	 cztery	 narożne	 kapliczki	 w	 stylu	 baroko-
wym.	Na	cmentarzu	znajduje	się	wiele	kamiennych	
nagrobków	 sprzed	 1945	 r.	 Wśród	 nich	 wyróżniają	
się	pomniki	 z	figurami	 św.	 Jana	Nepomucena	 i	 św.	
Michała	oraz	obelisk	i	mogiła	powstańców	stycznio-
wych	oraz	walczących	o	 odzyskanie	 niepodległości	
w	czasie	II	wojny	światowej.

Górecko Stare	to	wieś,	o	której	wzmianki	pochodzą	
z	1582	 roku.	Wtedy	 to,	 za	 zgodą	Stanisława	Górki,	
wójt	 Sawka	 z	Wywłoczki	 osadził	 tu	wieś	Wolę	Gó-
recką	na	12	łanach	(215,28	ha).	Po	śmierci	Stanisła-
wa	 Górki,	 wojewody	 poznańskiego,	 wieś	 przeszła	 
w	 spadku	 do	 Czarnkowskich,	 którzy	 w	 1593	 roku	
odsprzedali	 ją	 Janowi	 Zamoyskiemu.	 Pod	 koniec	
XVII	wieku	we	wsi	funkcjonowała	parnia	sera,	4	ma-
ziarnie	produkujące	dziegieć	 (masę	 impregnującą).	 
W	1808	roku	we	wsi	powstał	dwór	z	folwarkiem.	Na	
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pocz.	XX	w.	wzniesiono	w	Górecku	Starym	następny	
dworek,	zapewne	w	miejscu	poprzedniego.	W		po-
łowie	XIX	w.	wybudowano	drewnianą	 leśniczówkę,	
a	ok.	 1910	 r.	 drewnianą	 szkołę.	W	1929	 roku	wieś	
od	 Ordynacji	 Zamojskiej	 przejął	 Państwowy	 Bank	
Rolny.	 Założenie	 dworsko-folwarczne	 kupiła	 rodzi-
na	Korczyńskich.	Po	wojnie	ocalały	dworek	należał	
nadal	do	rodziny	Zakrzewskich,	a	potem		do	rodzi-
ny	Lewandowskich.	Podczas	kampanii	wrześniowej	 
w	dniach	25-26	września	próbowała	się	 tędy	prze-
drzeć	 okrążona	 przez	 Niemców	 41	 rezerwowa	 DP	
gen.	 W.	 Piekarskiego,	 która	 27	 września	 skapitu-
lowała.	 4	 czerwca	 1943	 r.	 wieś	 wraz	 z	 Góreckiem	
Kościelnym	została	wysiedlona.	 	W	maju	 i	 czerwcu	
1944	 r.	 Niemcy	 za	 pomoc	 udzielaną	 partyzantom	
spacyfikowali	 Górecko	 Stare	 i	 Kościelne,	 zabijając	 
w	 Górecku	 Starym	 10	 osób.	 Szkoła	 Podstawowa	 
w	Górecku	 Starym	 nosi	 imię	 por.	 	 Konrada	 Barto-
szewskiego	ps.	„WIR”	–	dowódcy	oddziału		AK.

Warto zobaczyć:       

 zespół dworski -	dwór	drewniany	z	pocz.	XX	w.	 
i	pozostałości	parku	(teren	prywatny);

 budynek szkoły drewniany	z	ok.	1910	r.;
 leśniczówkę drewnianą	z	2.	poł.	XIX	w.;
 domy drewniane	wznoszone	od	poł.	 XIX	w.	 do	

pocz.	XX	w.;
 źródło	–	pomnik	przyrody	nieożywionej.

Górniki	 to	 wieś	 o	 ciekawej	 historii.	 Pierwsze	 infor-
macje	o	niej	pochodzą	z	połowy	XVII	w.	W	karczmie,	 
a	 raczej	 austerii	 (karczma	 dla	 przejezdnych),	 noco-
wał	tu	w	1660	 i	1666	r.,	podczas	podróży	pomiędzy	
Zamościem	 i	 Przemyślem,	 Bazyli	 Rudowicz	 –	 rektor	
Akademii	Zamojskiej.	Spisy	z	1728	roku	potwierdza-
ją	funkcjonowanie	we	wsi	karczmy,	z	1754	r.,	winnicy	 
i	browaru.	Miejscowość	rozwijała	się	i	w	1800	r.	były	
tu	 dwie	 karczmy,	 austeria,	 folwark,	 cztery	 młyny	 
i	 wapniarka.	 W	 lipcu	 1943	 r.	 Niemcy	 zamordowali	 
5	mieszkańców	wsi.	Przypomina	o	tym	obelisk.	

Hamernia	 	 to	 wieś	 dawniej	 zwana	 Rudą	 Sopocką,	 
w	 której	 od	 poł.	 	 XVIII	 wieku	 do	 1790	 r.	 wyrabiano	
metalowe	 naczynia	 browarne	 i	 kuchenne.	 W	 1729	
roku	wybudowano	 tu	 papiernię,	 produkującą	 papier	
ze	szmat	do	1883	r.	Odbiorcą	papieru	była	Ordynacja	 
i	Akademia	Zamojska.	W		1921	roku	było	tutaj	71	do-
mów	i	430	mieszkańców,	w	tym	56	Ukraińców	oraz	fol-
wark	ordynacki		(zwany	resztówką).	W	latach	30.	XX	w.,	
folwark	kupił	inż.	Bernard	i	gospodarzył	tu	do	II	wojny	
światowej.	W	lutym	1943	roku	wieś	była	dwukrotnie	
pacyfikowana.	

Warto zobaczyć:       

 leśniczówkę murowaną	z	ok.	poł.	XIX	w.;
 ścieżkę poznawczą	w	rezerwacie	„Czartowe	Pole”	

ukazującą	progi	skalne,	ruiny	papierni	z	1741	roku.
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Józefów Roztoczański to niewielka osada, dawnej 
nazywana	 Stacją	 Krasnobród	 lub	 Górecko.	 Dziś	 to	
stacja	na	trasie	kolejowej	Rejowiec-Hrebenne.	Poło-
żona	jest	na	skrzyżowaniu	dróg.	Jej	początki	związa-
ne	są	z	budową		w	latach	1887	-	1916	wąskotorowej,	
później		szerokotorowej,	linii	kolejowej	relacji	Bełżec	
-	Zwierzyniec	oraz	kamieniołomu	w	Senderkach	i	ko-
lejki	wąskotorowej,	za	pomocą	której	zwożono	uro-
bek	na	potrzeby	budowy	dróg	i	kolei.	

 

Stacja	 zachowała	 swój	dawny	wygląd.	 Jej	 budynek	
przypomina obiekty  wybudowane przez wojska au-
striackie	na	początku	XX.	Obok	usytuowane	są	zabu-
dowania	mieszkalne	z	tego	samego	okresu.	Na	stacji	
znajduje	się	niszczejąca	wieża	ciśnień	z	początku	XX	w.	
Jest to obiekt budowlany o charakterze technicz-
nym,	zasługujący	na	objęcie	ochroną	konserwator-
ską.	W	jej	górnej	części	umieszczony	był	zbiornik,	do	
którego	dostarczano	za	pomocą	pomp	wodę,	która	
spuszczana		była	rurą	o	dużej	średnicy	wprost	do	pa-
rowozów.	Czasy	kolei	parowej	na	Roztoczu	zakończy-
ły	się	w	latach	80.	XX	w.

Krasnobrodzki Park Krajobrazowy	 rozciąga	 się	 na	
powierzchni	9	390	ha	 i	obejmuje	położone	w	cen-
trum	 Roztocza	 pasmo	 wzgórz	 wapiennych,	 pokry-
tych	 częściowo	utworami	piaszczystymi.	 Z	 ich	 zbo-
czy	wypływają	rzeki:	Szum,	Sopot	i	Potok	Łosiniecki.	
Rozczłonkowane	 wzgórza	 pokryte	 są	 mozaiką	 pól	 
i	 lasów	mieszanych,	co	czyni	ten	obszar	 interesują-
cym	krajobrazowo.	Lasy	stanowią	60	%	powierzchni	
parku.	Są	one	ostoją	ciekawych	przedstawicieli	flory	
i	fauny.	Krajobraz	urozmaicają	malowniczo	położone	
wsie,	w	których	pozostały	ślady	dawnego	budownic-
twa	drewnianego.			

Konrad Bartoszewski ps. „Wir”	–	jeden	z	najwybit-
niejszych	dowódców	partyzanckich	AK,	działających	
na	Roztoczu	w	okolicach	Józefowa	podczas	II	wojny	
światowej.	Jest	honorowym	obywatelem	gminy	Jó-
zefów.	Jego	imię	nosi	Szkoła	Podstawowa	w	Górecku	
Starym		i	ulica	w	centrum	Józefowa.

Konik polski symbol	Roztoczańskiego	Parku	Narodo-
wego,	jest	potomkiem	dzikich	koni	leśnych	-	tarpa-
nów.	Uznawany	jest	za	unikalny	relikt	przyrodniczo	
-	hodowlany.	Na	przełomie	XVIII-XIX	wieku	w	lasach	
należących	 do	Ordynacji	 Zamojskiej	 utworzono	 je-
den	z	pierwszych	zwierzyńców	na	ziemiach	polskich.	
Trzymane	były	 tu	 również	przez	kilkanaście	 lat	 tar-
pany	 –	 ostatnie	 osobniki	 odłowione	 z	 puszczy	 na	
Litwie.	 Jednak	ze	względów	ekonomicznych	wkrót-
ce	 (ok.	 1806	 r.)	 rozdano	 je	 okolicznym	 chłopom,	
gdzie	przekrzyżowały	 się	 z	 rasami	 koni	udomowio-
nych.	Tarpany	wyginęły.	Potomków	wymarłych	koni,	 
w	 1925	 roku,	 po	 badaniach	 nad	 restytucją	 prymi-
tywnych	koni	nazwano	konikami	polskimi.
	 Do	 Roztoczańskiego	 Parku	 Narodowego	
koniki	 polskie	 zostały	 sprowadzone	 w	 roku	 1982	 

i	obecnie	Park	prowadzi	w	ramach	Ośrodka	Hodowli	
Zachowawczej	program	ochrony	zasobów	genetycz-
nych	rzadkich	i	ginących	rodzimych	ras	zwierząt.	Ko-
niki	polskie	przebywają	w	wydzielonej	i	ogrodzonej	
w	 okolicach	 stawów	 Echo	 hodowli	 rezerwatowej	
oraz	utworzonej	w	roku	1996	roku	hodowli	stajen-
nej	we	Floriance.	W	ostatnich	 latach	koniki	zostały	
również	 dodatkowo	 umieszczone	w	 kilku	 ogrodzo-
nych obszarach parku, w których poprzez prowa-
dzony	 wypas	 pomagają	 w	 utrzymaniu	 istniejących	
zbiorowisk	nieleśnych,	głównie	roślinności	 łąkowej,	
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zapobiegając	 wkraczaniu	 na	 te	 obszary	 krzewów	 
i	drzew.

Krasnobród	to	miasto	założone	w	1572	r.	przez	Bar-
barę	z	Udruckich	Lipską.	Własnością	Lipskich	Krasno-
bród	był	do	1659	 r.	Nazwa	pochodzi	od	wyrażenia	
krasny	„piękny”	i	bród	(dogodne	miejsce	przeprawy	
przez	 rzekę).	W	XVII	w	 istniał	 tu	 zamek	 zniszczony	
prawdopodobnie	przez	Kozaków	w	1673	r.	Miejsco-
wość	zmieniała	właścicieli,	panowali	tu	krótko	Firle-
jowie,	Tarnowscy	do	1879	r.	W	1890	r.	dobra	krasno-
brodzkie	nabył	Kazimierz	Fudakowski	herbu	Dołęga.	
W	 rodzinie	 Fudakowskich	 pozostał	 Krasnobród	 do	
1944	 r.	 W	 czasie	 powstania	 styczniowego	 okolice	
miasteczka	 były	 dwukrotnie	 areną	 walk	 oddziału	
Marcina	Borelowskiego	„Lelewela”	i	Karola	Świdziń-
skiego.	W	1868	 r.	 Krasnobród	 traci	prawa	miejskie	 
i	odzyskuje	 je	dopiero	w	1995	r.	Pod	koniec	XIX	w.	
w	miejscowości	 funkcjonowała	 fabryka	kafli	porce-
lanowych,	fabryka	gontów,	posadzek,	mebli	giętych	 
i	zapałek.	W	latach	1888-90	powstaje	tu	 jako	 jedy-
ny	w	 kraju	 kumysologiczny	 zakład	 przeciwgruźlicz-
ny,	 prowadzony	przez	 francuskiego	 lekarza	Alfreda	
Rose.	W	1894	r.	Kazimierz	Fudakowski	–	uruchomił	
hutę	szkła.	W	pierwszych	dniach	wojny	w	Krasnobro-
dzie	przebywał	Ignacy	Mościcki,	który	znalazł	schro-
nienie	 u	 Kazimierza	 Fudakowskiego,	 senatora	 RP	 
w	latach	1936-39.	W	czasie	II	wojny	spłonęły	zabu-
dowania	Podzamku	 i	 renesansowa	bożnica.	W	tym	
czasie	 Niemcy	 urządzili	 tu	 obóz	 przejściowy;	miej-
scowość	była	wysiedlona,	dokonano	wielu	egzekucji	
Polaków	 i	 Żydów.	 Po	wojnie	 dobra	 Fudakowskiego	
zostały	przejęte	przez	skarb	państwa.	Obecnie	Kra-
snobród	to	uzdrowisko	specjalizujące	się	w	rehabili-
tacji	narządów	ruchu	u	dzieci,	jeden	z	ważniejszych	
ośrodków	obsługi	ruchu	turystycznego	na	Roztoczu.	

Warto zobaczyć:      

 Sanktuarium Matki Bożej w	Krasnobrodzie,	Mu-
zeum	Parafialne,	ul.	Tomaszowska	16,	Kościół	i	daw-
ny	 klasztor	 dominikanów	 wybudowany	 został	 pod	
koniec	XVI	w	stylu	barokowym.	Kościół,	jak	przystało	
na	barok,	bogato	zdobiony	z	licznymi	ołtarzami,	ob-
razami	i	malowidłami.	Przy	Sanktuarium	funkcjonu-
je	muzeum	wsi	krasnobrodzkiej	obejmujące	ekspo-
zycję:	 zbiorów	 sakralnych,	 wieńców	 dożynkowych,	
geologicznych,	 flory	 i	 fauny	 Roztocza	 oraz	 woliery	 
z	ciekawymi	ptakami	ozdobnymi;		

 Izbę Pamięci	 poświęconą	 25	 Pułkowi	 Ułanów	

Wielkopolskich	w	zespole	szkół,	ul.	Lelewela	13;	
 Drewnianą kapliczkę	„na	wodzie”;
	Kaplicę	św.	Rocha;
 Wielokrotnie przebudowany pałac Leszczyń-

skich	obecnie	Sanatorium	Rehabilitacji	dla	dzieci;
 Stanowisko dokumentacyjne	-	kamieniołom	skał	

okresu	kredy.

Krzyżowa Góra to wzniesienie u stóp którego znaj-
duje	się	wieś	Tarnowola.	Jest	to	doskonały	punkt	wi-
dokowy	na	strefę	krawędzią	Roztocza	i	lasy	Puszczy	
Solskiej.	Na	szczycie	znajduje	się	krzyż	przypomina-
jący	o	bohaterach	powstania	styczniowego.	

Lasowe	 to	wieś	położona	na	 skraju	Roztoczańskie-
go	Parku	Narodowego.	Znajduje	się	tu	pomnik	przy-
pominający	 o	 tragicznej	walce,	 jaką	 stoczył	 tu	 od-
dział	AK	„Podlaskiego”	Piotra	Złomańca	z	Niemcami	 
w	dniu	4	lutego	1944	r.	Obelisk	postawiono	ku	czci	
poległych	32	partyzantów	i	9	rozstrzelanych	miesz-
kańców	Lasowego.

Majdan Kasztelański	 to	 wieś	 położona	 na	 skra-
ju	 Roztoczańskiego	 Parku	 Narodowego.	 Pierwsze	
wzmianki	 o	wsi	 pochodzą	 z	 1788	 r.	 i	 informują,	 ze	
wieś	 należała	 do	 dóbr	 krasnobrodzkich	 Antoniego	
Fortunata	Tarnowskiego.	Znajdują	się	tu	pozostało-
ści	dawnego	 tartaku	 i	młyna	wodnego	na	strumie-
niu	Świerz.	Ciekawostką	jest,	że	dobra	te	przetrwały	 
w	rodzinie	Barańskich	przez	ok.	100	lat.

Majdan Nepryski to jedna ze starszych miejsco-
wości	w	gminie	Józefów.	W	1580	roku	był	 już	dużą	
wsią,	na	której	gruntach	powstał		Józefów.	Początki	
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osadnictwa	sięgają	tu	X	wieku.	Wieś	pierwotnie	po-
sadowiono	 nad	 Nepryszem,	 strumieniem,	 którego	
źródła	 były	 powyżej	 dzisiejszych	 źródeł	 Nepryszki.	
Wiele	osad	na	Roztoczu	ma	w	nazwie	majdan,	gdyż	
tak nazywano miejsce zbiórki wojska lub teren, obóz 
drwali	zajmujących	się	karczowaniem	lasu.	W	Maj-
danie	 Nepryskim	 warto	 zajrzeć	 do	 pracowni	 rzeź-
biarskiej	 Jana	 Pastuszka,	 który	 kultywuje	 i	 rozwija	

tradycje	józefowskiej	szkoły	kamieniarskiej.	Tworzy-
wem	dla	miejscowych	rzeźbiarzy	na	przestrzeni	stu-
leci	zawsze	był	wapień	z	pobliskich	kamieniołomów.		

Mieczysław Romanowski –	poeta	powstaniec	1863	r.,
przedstawiciel krajowej poezji romantycznej i dzia-
łacz	 konspiracyjny.	W	 jego	 twórczości	walka	o	nie-
podległość	 i	 miłość	 do	 ojczyzny	 były	 tematami	
wiodącymi.	 Walczył	 w	 oddziale	 powstańczym	 pod	
dowództwem	 Marcina	 Borelowskiego	 „Lelewela”,	
otrzymał	 stopień	 kapitana	 i	 został	 adiutantem	 do-
wódcy.	Poległ		24	kwietnia	1863	r.	pod	Józefowem,	
osłaniając	 odwrót	 oddziału	 Borelowskiego.	 Jego	
imię	nosi	Szkoła	Podstawowa	w	Józefowie.	

Pardysówka	 to	 wieś,	 która	 obecnie	 znajduje	 się	 
w	granicach	 Józefowa.	Nazwa	 zaświadcza	o	bytno-
ści	 na	 Roztoczu	 ludów	 Cymbryjskich	 (lud	 pocho-
dzenia	 germańskiego	 z	 Półwyspu	 Jutlandzkiego),	
które	pozostawiły	ślady	swojej	bytności	w	nazwach,	
które	dziś	można	zidentyfikować	za	pomocą	j.		kur-
dyjskiego	 perde	 –	 zasłona,	 subah	 -	 	 poranek.	 Po-
dobną	genezę	nazwy	ma	wieś	Paary,	Hamernia	czy	
Rebizanty.	Świadczyłoby	to	o	co	najmniej	wczesno-
średniowiecznym	 pochodzeniu	 osadnictwa	 na	 tym	
terenie.	Pierwsze	wzmianki	pisane	o	wsi	pochodzą	 
z	1728	r.,	za	ich	sprawą	wiemy,	że	funkcjonowała	tu	

karczma.	W	czasie	 II	wojny	światowej,	 za	wsparcie	
oddziałów	partyzanckich	AK,	wieś	była	dwukrotnie	
pacyfikowana.	 Poległych	 i	 pomordowanych	 miesz-
kańców	przypomina	pomnik.

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej obejmuje	połu-
dniowo-wschodnią	część	Puszczy	Solskiej	oraz	frag-
ment	 strefy	 krawędziowej	 Roztocza.	 Najciekawsza	
jest	 północno-wschodnia	 część	 parku,	 obejmująca	
krawędź	 Roztocza,	wznosząca	 się	 kilkadziesiąt	me-
trów	nad	Równiną	Biłgorajską.	Krawędź	jest	w	kilku	
miejscach	 głęboko	 rozcięta	 przez	 doliny	 spływają-
cych	 z	 Roztocza	 rzek	 i	 potoków.	 Szum,	 Nepryszka,	
Sopot,	Tanew,	Jeleń	i	Potok	Łosiniecki	tworzą	syste-
my niewielkich wodospadów, zwanych szumami lub 
szypotami.	Duże	znaczenie	przyrodnicze	mają	rozle-
głe	tereny	podmokłe	położone	w	lasach	Puszczy	Sol-
skiej	należącej	do	większych	zwartych	kompleksów	
leśnych	w	Polsce.	Lasy	Puszczy	zajmują	ponad	85%	
powierzchni	PKPS.	Dominują	tu	bory	sosnowe	o	du-
żym	zróżnicowaniu	siedlisk.	Dna	dolin	rzecznych	po-
rastają	najczęściej	łęgi.	W	podmokłych	obniżeniach	
występują	torfowiska.	Na	terenie	parku	znajdują	się	
trzy	 rezerwaty	 przyrody:	 dwa	 krajobrazowe:	 „Nad	
Tanwią”	 (41,33	 ha)	 i	 „Czartowe	 Pole”	 (63,71	 ha),	
chroniące	przełomowe	odcinki	dolin	Tanwi	i	Jelenia,	
z	charakterystycznymi	progami	 i	bystrzami,	a	 także	
mającą	podobny	charakter	dolinę	Sopotu	oraz	rezer-
wat	leśny	„Bukowy	Las”	(86,29	ha),	chroniący	typo-
wy	dla	Roztocza	fragment	lasu	bukowo-jodłowego.

Potok - Senderki	 to	malowniczo	położona	wieś	na	
stoku	wzniesienia	górującego	nad	Starą	Hutą.	Wieś	
powstała	z	połączenia	wsi	Potok	i	Senderki	w	1765	r.,
w	 dobrach	 hr.	 Antoniego	 Fortunata	 Tarnowskiego.	
Pod	 koniec	 XIX.	 wieś	 należała	 do	 Fudakowskich,	
zarządzającymi	 dobrami	 krasnobrodzkimi.	 Lokacja	
i	rozwój	wsi	związany	jest	z	odkryciem	i	podjęciem	
eksploatacji piaskowców, z których wykonywano ka-
mienie	młyńskie.	Eksploatację	prowadzono	metodą	
podziemną.	Do	dziś	pozostał	system	sztolni.	Sztolnie	
te	wykorzystują	nietoperze	jako	miejsca	zimowej	hi-
bernacji.	W	celu	 ich	 zachowania	utworzono	 tu,	na	
powierzchni	 ok.	 80	 ha,	 obszar	 specjalnej	 ochrony	
siedlisk	sieci	NATURA	2000.		

„Piekiełko”	pomnik	przyrody	nieożywionej	na	wzgó-
rzu	„Kamień”	 	(348	m	n.p.m)	Składają	się	na	niego	
jedyne	 w	 Polsce	 formy	 skałkowe	 wymodelowane	
w	utworach	mioceńskich.	Obejmuje	ono	izolowane	
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wapienne	bloki	 skalne	o	 różnych	kształtach.	Rozsy-
pane	po	wzgórzu	skałki	 są	pozostałością	po	niedo-
kończonej	budowie	„piekła”.	W	czasie	 II	wojny	wa-
pienie	były	eksploatowane	jako	materiał	do	budowy	
dróg.		

Rezerwat „Czartowe Pole”	utworzono	w	lipcu	1958	
roku	na	powierzchni	64		ha,	w	tym	pod	ochroną	ścisłą	
26,66	ha.	Ma	on	za	zadanie	zachować	w	naturalnym	
stanie	odcinek	 rzeki	 Sopot,	w	miejscu	 jego	przeło-
mu	przez	strefę	krawędziową	Roztocza	Środkowego	
wraz	z	pięknymi	wodospadami,	wypłukanymi	przez	
wodę	w	piaskowcu.	Kaskady	te	są	odmienne	od	tych		
spotykanych	w	rezerwacie	„Nad	Tanwią”,	trudno	się	
w	nich	doszukać	 jakiejkolwiek	 regularności.	Działa-
nie	na	różnej	odporności	podłoże		doprowadziło	do	
silnego	postrzępienia	krawędzi	wodospadów,	nada-
jąc	 im	 niepowtarzalny	 charakter.	 Niemal	 całe	 dno	
doliny	porastają	naturalne	 lasy	 łęgowe,	 jedynie	na	
małych,	wylesionych	płatach	zastąpione	przez	pod-
mokłe	 łąki.	 Niższe	 partie	 zboczy	 pokrywa	wilgotny	
bór	 sosnowo	 –	 jodłowo	 –	 świerkowy.	W	wyższych	
strefach	przechodzący	w	jodłowy	z	domieszką	sosen	
i	 świerków.	 Z	 interesujących	 przedstawicieli	 fauny	
występuje	tu	płochacz	pokrzywnica,	a	flory	zanokci-
ca	skalna	i	zielona,	narecznica	szerokolistna,	zachył-
ka	Roberta,	paprotnik	kolczysty,	kruszczyk	 szeroko-
listny,	storczyk	plamisty,	parzydło	leśne.	
	 W	 dnie	 doliny	 znajdują	 się	 ruiny	 papierni	 

z	XVIII	wieku.	Na	skraju	rezerwatu	zaś	pomnik	przy-
pominający,	że	w	miejscu	tym	w	1932	roku	stacjo-
nowała	szkoła	podchorążych	sanitarnych	ze	Lwowa.	
Miejsce	to	było	schronieniem	dla	oddziałów	party-
zanckich	podczas	drugiej	wojny	 światowej,	o	 czym	
przypominają	mogiły	 poległych	 żołnierzy.	 Przez	 re-
zerwat	poprowadzona	jest	ścieżka	poznawcza.

Rezerwat „Debry”	powstał	w	1982	r.	w	celu	ochrony	
naturalnego	lasu		bukowo	–	jodłowego	Na	pow.180	
ha	 znajdują	 się	 liczne	wąwozy	 lessowe	 porośnięte	
przeważnie	jodłą	na	wierzchowinach	i	zboczach.	Po-
chyłe	stoki	i	głębsze	jary	zajmuje	buk.	W	runie	wystę-
puje	tu	wiele	gatunków	roślin	rzadkich	np.	kruszczyk	
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szerokolistny,	paprotnik	kolczasty,	zachyłka	Roberta,	
zachyłka	trójkątna.	

Rezerwat „Nad Tanwią”	 utworzony	 został	 w	 lipcu	
1958	roku	na	powierzchni	41,33	ha,	dla	zachowania	
naturalnego stanu malowniczego i charakterystycz-
nego	krajobrazu	doliny	Tanwi	i	Jelenia,	w	miejscu	ich	
przełomu	przez	strefę	krawędziową	Roztocza	Środ-
kowego.	 Największą	 osobliwością	 rezerwatu	 jest	
ciąg	24	progów	powstałych	w	skalistym	korycie	na	
zaledwie	200	metrach	zakola	Tanwi	w	Rebizantach.	
Tworzą	 one	 bardzo	 widowiskowe,	 choć	 niewielkie	
wodospady,	 zwane	 tu	 szypotami	 lub	 szumami.	 Są	
to	wypłukane	wodą	progi	 tektoniczne	o	wysokości	
kilkudziesięciu	 centymetrów,	ułożone	bardzo	 regu-
larnie.	Największy	z	nich	znajduje	się	w	sąsiedztwie	
rezerwatu	na	Jeleniu	i	ma	1,2	wysokości.	Bardzo	ma-
lownicze	są	całe	doliny	obu	płynących	tu	rzek.	Dno	
dolin	porastają	 łęgi	olszynowe	oraz	miejscami	olsy	 
z	udziałem	jodły	i	świerka.	Niższe	partie	zboczy	po-
rastają	bory	mieszane,	wierzchowiny	-	bór	sosnowy.	
Z	 gatunków	 chronionych	 i	 rzadkich	 występuje	 tu,	
rosnący	 dywanowo,	 widłak	 jałowcowaty	 oraz	 bez	
koralowy	i	porzeczka	alpejska.	Na	torfowiskach	przy	
ujściu	 Jelenia	 do	 Tanwi	można	 spotkać:	 przygiełkę	
białą,	 bagnicę	 torfową,	 turzycę	 bagienną	 i	 struno-
wą,	rosiczki	(okrągłolistną,	długolistną	i	pośrednią).	
W	 rezerwacie	 gnieździ	 się	wiele	 gatunków	ptaków	
jak:	 pliszka	 górska,	 płochacz	 pokrzywnica,	 zimoro-
dek,	bocian	czarny.

Rezerwat „Nowiny”	utworzono	w	1990	roku	na	po-
wierzchni	3,8	ha	w	celu	ochrony	roślinności	wodnej	
i	 torfowiskowej	 bagienek	 śródleśnych.	 Obejmuje	
szereg	niewielkich,	bardzo	płytkich	jeziorek	otoczo-

nych	wąskim	pasem	 torfowisk	 przejściowych.	 Jego	
sąsiedztwo	stanowią	młode	drzewostany	sosnowe.	
Z	roślin	chronionych	i			rzadkich	występują	tu:	grzy-
bień	 północny,	 rosiczki,	 bagno	 zwyczajne,	 turzyca	
bagienna,	bagnica	torfowa,	bobrek	trójlistkowy.

Rezerwat „Święty Roch” powstał		1983	r.	Obejmuje	
ochroną	203	ha	fragment	naturalnego	lasu	bukowo	
–	jodłowego	oraz	miejsce	kultu	religijnego	–	kaplicę	
św.	Rocha.	Gatunkiem	panującym	jest	jodła	osiąga-
jąca	tu	monumentalne	rozmiary	i	wiek	250	lat.	Buk	
zajmuje	ok.	jedną	dziesiątą	powierzchni	rezerwatu.	
W	drzewostanie	jako	domieszka	występuje	klon	po-
spolity,	dąb	szypułkowy,	brzoza	brodawkowata,	dąb	
czerwony,	klon	jawor.	W	runie	można	spotkać	rośli-
ny	objęte	ochroną	np.		widłaki,	bez	koralowy,	waw-
rzynek	wilczełyko.	W	rezerwacie	znajduje	się	ścieżka	
poznawcza.

Rezerwat „Szum”	 w	 Górecku	 Kościelnym	 został	
utworzony	w	1958	roku	na	powierzchni	19,96	ha	dla	
ochrony	 przyrodniczo	 –	 krajobrazowych	 walorów	
przełomu	potoku	Szum,	który	przecinając	strefę	kra-
wędziową	Roztocza	Środkowego,	tworzy	liczne	wo-
dospady,	wyrzeźbione	w	marglach	wapiennych	róż-
nej	twardości.	Dno	doliny	pokrywa	niemal	dziewiczy	
las	łęgowy	i	olsowy,	zbocza	bór	jodłowy	z	domieszką	
świerka	 i	 sosny	przechodzący	w	wyższych	partiach	
w	bór	sosnowy.	W	runie	występuje	wiele	gatunków	
rzadkich i chronionych jak: zanokcica zielona i skal-
na,	 skrzyp	 zimowy,	 widłaki	 (wroniec,	 jałowcowaty	 
i	 goździsty),	 lilia	 złotogłów,	 listera	 jajowata,	 krusz-
czyk	 szerokolistny,	 wawrzynek	 wilczełyko.	 Poza	
pospolicie	 zamieszkującymi	 Roztocze	 gatunkami	
zwierząt	 	bytuje	 tu:	wilk,	 jenot,	 zimorodek,	bocian	
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czarny,	kruk.	Należy	dodać,	że	jest	to	jedyne	znane	
w	Polsce	 stanowisko	pluskwiaka.	 Szum	na	odcinku	
przepływającym	przez	rezerwat	ma	głęboko	wciętą	
dolinę.	W	 latach	 60.	wykonano	 tamę,	 która	wyko-
rzystywana	jest	jako	mała	elektrownia	wodna.	Wody	
tego	zbiornika	są	doskonałym	miejscem	dla	pstrąga	 
i	lipienia,	występuje	tu	także	minóg	ukraiński.	

Roztoczański Park Narodowy.	 Roztoczański	 Park	
Narodowy	to	jeden	z	dwudziestu	trzech	parków	na-
rodowych	w	Polsce.	Położony	jest	w	centrum	Rozto-
cza.	Jest	jednym	z	najbardziej	lesistych	spośród	pol-
skich	parków	narodowych	oraz	wyróżnia	się	dużym	
udziałem	naturalnych	zespołów	leśnych	w	stosunku	
do	 zajmowanej	 powierzchni.	 Powierzchnia	 parku	
wynosi	 obecnie	 ok.	 8483	 ha,	 z	 czego	 lasy	 zajmują		
95,5%	 tej	 powierzchni.	 Do	 najcenniejszych	 zespo-
łów	leśnych	w	parku	należą:	żyzna	buczyna	górska,	
jodłowy	bór	mieszany,	grąd	subkontynentalny	i	bór	
bagienny,	 które	 są	 zarazem	 siedliskami	 prioryteto-
wymi	w	sieci	Natura	2000.	Wyżynne	mieszane	bory	
jodłowe	oraz	zwarte	żyzne	buczyny	górskie	mają	tu-
taj	granice	swych	zwartych	zasięgów	występowania	
w	Polsce.	Mimo	to	buki	i	jodły	osiągają	tu	imponują-
ce	rozmiary	nierzadko	dochodzące	do	50	m	wysoko-
ści	i	4,5	m	obwodu.	Uzupełnieniem	bogactwa	lasów	
parku	są	równie	cenne	olsy	i	torfowiska.	Towarzyszy	
temu	niezwykle	bogaty	świat	roślin,	w	którym	mo-
żemy	spotkać	gatunki	reprezentujące	różne	obszary	
geograficzne.	 Równie	 ciekawa	 jest	 fauna,	w	 której	
dominują	gatunki	związane	z	 lasami,	w	tym	z	 lasa-
mi	 o	 naturalnym	 charakterze	 m.in.	 bezkręgowce,	 
z	 których	 wiele	 gatunków	 związanych	 z	 martwym	 
i	obumierającym	drewnem	uznawanych	jest	za	relik-
ty	lasów	pierwotnych.	Ostępy	leśne		zasiedlają	rów-
nież	duże	drapieżniki	–	wilk	i	ryś,	znajdując	tu	dosko-
nałe	warunki	do	rozrodu	i	bytowania.
	 RPN	prowadzi	różnorodną	działalność	eduka-
cyjną	i	udostępniany	jest	dla	turystów.	Odwiedza	go	
ok	280	tys.	osób	rocznie.	Park	realizuje	cele	związane	
z	ochroną	dziedzictwa	przyrodniczego	i	kulturowego	
w	oparciu	o	ustanowiony	w	2018	r.	Plan	Ochrony.
	 Symbolem	RPN	 jest	 konik	polski	 -	potomek	
dzikich	koni	leśnych	tarpanów	-	uznawany	za	unikal-
ny	relikt	przyrodniczo	-	hodowlany.
	 Roztoczański	 Park	 Narodowy	 położony	 jest	 
w	regionie		Roztocze	–	pograniczu	przyrodniczo-kul-
turowym	przeciętym	granicą	Unii	Europejskiej.	Roz-
tocze	po	polskiej	i	ukraińskiej	stronie	w	2019	r.
zostało	 	 wpisane	 na	 listę	 UNESCO	 w	 „Programie	

Człowiek	 i	 Biosfera”	 jako	 Transgraniczny	 Rezerwat	
Biosfery	Roztocze.	Park	jest	strefą	rdzenną	tego	re-
zerwatu

Warto  zobaczyć:     

 Ośrodek Edukacyjno-Muzealny.	 Główny	 punkt	
recepcyjny	 parku,	 położony	 w	 zabytkowej	 części	
miasta	 Zwierzyniec.	 Prezentowane	 są	 tu	 	wystawy	
stałe	i	czasowe.	Zapoznają	one	nas	z	najważniejszy-
mi walorami przyrodniczymi, turystycznymi i eduka-
cyjnymi	RPN.	

 Punkt Informacji Turystycznej.	 Tu	 możemy	 za-
poznać	 się	 z	 zasadami	 zwiedzania,	 a	 także	 zakupić	
niezbędne	mapy	 i	przewodniki	oraz	pamiątki	 z	na-
szego	 regionu.	e-mail:	 informacja@roztoczanskipn.
pl	roztoczanskipn.pl.

 Izbę Leśną we Floriance	ukazującą,	jak	żyli	i	pra-
cowali	ludzie	zajmujący	się	gospodarką	leśną	w	daw-
nej	Ordynacji	Zamojskiej	na	początku	XX	w.

  5 szlaków turystycznych.
 12 ścieżek przyrodniczych,	 w	 tym	 	 najczęściej	

odwiedzaną,	na	Bukową	Górę,	która	na	ok.	2,6	km	
ukazuje	niezwykłą	 różnorodność	przyrodniczą.	 Tra-
sa	prowadzi	od	 	boru	sosnowego	przez	 jodłowy	aż	
do		żyznej	buczyny,	do	punktu	widokowego	na	stre-
fę	krawędziową	Roztocza.	To	obszar	ochrony	ścisłej,	
który	 w	 formie	 rezerwatu	 podlegał	 ochronie	 już	 
w	1934	r.

 Trasę rowerową	Zwierzyniec	-	Florianka	–	Górec-
ko	Stare.

Rzeka Wieprz	to	jedna	z	głównych	rzek	Roztocza.	Ma	
swoje	źródła	w	Wieprzowym	Jeziorze		w	pobliżu	To-
maszowa	Lubelskiego.	Przepływa	przez	Roztoczański	
Park	Narodowy	 i	Szczebrzeszyński	Park	Krajobrazo-
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wy	 oraz	 miejscowości:	 	 Krasnobród,	 Zwierzyniec	 
i	Szczebrzeszyn.	Na	odcinku	od	wsi	Obrocz	do	zbior-
nika	 w	 Nieliszu	 jest	 intensywnie	 wykorzystywana	
przez	kajakarzy.	Warto	skorzystać	z	organizowanych	
tu	spływów	kajakowych.

Rzeka Tanew	 to	 królowa	 roztoczańskich	 rzek.	Wy-
pływa	 ona	 z	 torfowisk	 na	 Roztoczu	 południowym	
pomiędzy	wsią	Stara	Huta	i	Złomy	Ruskie.	Za	źródła	
Tanwi	 uważa	 się	 źródlisko	 we	 wsi	 Łukawica.	 Roz-
toczański	 odcinek	 Tanwi	 jest	 wartki.	 Przepływając	
przez	 strefę	 krawędziową	 Roztocza	 pomiędzy	Wa-
łem	Huty	Różanieckiej	a	 	głównym	pasmem	Rozto-
cza,	Tanew	tworzy	malownicze	progi	 skalne	zwane	
szypotami.	Od	 Borowych	Młynów	do	Osuch	 to	 raj	
dla	wytrawnych	 kajakarzy.	Od	Osuch	 do	 ujścia	 zaś	
jest	to	rzeka	dla	mniej	wymagających.	

Samsonówka	 to	młoda	osada,	 powstała	w	drugiej	
połowie	XX	w.	na	 gruntach	 folwarku,	 którego	wła-
ścicielem	był	ziemianin	o	nazwisku	Samson.	Po	daw-
nym	majątku	pozostały	pomnikowe	lipy	–	fragment	
alei	 lipowej	rosnącej	przy	głównej	drodze	do	zabu-
dowań	 dworskich	 oraz	 zadrzewienia	 wytyczające	
teren	 założenia	 dworsko-ogrodowego.	 Dziś	 Sam-
sonówka	 to	 jedno	 z	 ładniejszych	 osiedli	 domków	
jednorodzinnych	 w	 gminie	 Józefów.	 Współczesna	
zabudowa	 uzupełnia	 tę	 powstałą	 w	 latach	 80.	 XX	
wieku,	związaną	z	funkcjonowaniem	osiedla	miesz-

kaniowego	 przy	 fabryce	 elementów	 budowlanych	
„Prefabet”	działającej	w	pobliskim	Długim	Kącie.	Na	
północ	 od	 Samsonówki	 rozciągają	 się	Wzniesienia	
Halińskie,	z	których	 	najwyższe	to	Hołda,	która	się-
ga	344,1	m	n.p.m.	-	jest	to	jedno	z	wyższych	wzgórz	
Roztocza	Środkowego.

Siedliska	 to	młoda	 wieś	 powstała	 na	 początku	 XX		
wieku	 na	 gruntach	 folwarku	 dawnej	 Ordynacji	 Za-
mojskiej.	Spis	miejscowości	parafii	Józefów	zaświad-
cza	 istnienie	 folwarku	w	1892	r.;	zaś	spis	z	1919	r.,	
potwierdza	już		funkcjonowanie	kolonii	Siedliska.	
	 Pod	koniec	ubiegłego	 stulecia	działała	 tutaj	
olejarnia.	W	latach	70	i	80.	XX	w.	Siedliska,	podob-
nie	jak	wszystkie	okoliczne	miejscowości,	przeżywa-
ły	okres	szybkiego	rozwoju	związanego	z	działającą	 
w	Długim	Kącie	fabryką	pustaków	„Prefabet”.	Funk-
cjonował	tu	zakład	kamieniarski		Adama	Grochowi-
cza, który jest autorem wielu obelisków ustawionych 
w	miejscach	pamięci	narodowej	na	trenie	gminy.

Stanisławów	to	malowniczo	położona	wieś	powsta-
ła	w	 1791	 r.	Nazwę	 zawdzięcza	 rodzicom	XII	 ordy-
nata	Stanisława	Kostki	Zamoyskiego.	Zachowały	się	
tu	drewniane	domy,	pozostałości	dawnej	zabudowy	
roztoczańskiej	 wsi.	 Przy	 drodze	 pozostały	 również	
drzewa pomniki przyrody: lipa drobnolistna i grab 
pospolity.
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Susiec	to	ważny	na	Roztoczu	ośrodek	obsługi	ruchu	
turystycznego.	W	1643	r.	Wojciech	Zieliński	uzyskał	
przywilej na przeniesienie tu Huty Szarowolskiej 
oraz	 przywilej	 wybudowania	młyna	 na	 rzece	Wie-
luni.	 Przed	 1656	 rokiem	 na	 terenie	 miejscowości	
istniał	zamek,	którego	właścicielami	byli	Zamoyscy.	
W	latach	1862-1868	powstał	w	Suścu	z	fundacji	Za-
moyskich,	murowany	kościół	pw.	św.	Jana	Nepomu-
cena,	istniejący	do	dziś.	
	 Mieszkańcy	 trudnili	 się	 bartnictwem	 oraz	
hodowlą	bydła	 i	owiec,	dzierżawiąc	w	ordynacji	 le-
śne	pustki	i	łąki.	W	1921	r.	miejscowość	liczyła	151	
domów	 i	 940	 mieszkańców,	 w	 tym	 28	 Ukraińców	 
i	15	Żydów.	W	1931	r.	wybudowano	we	wsi	drewnia-
ny	młyn	wodny,	który	oprócz	 tartaku,	był	 jedynym	
obiektem	przemysłowym.
	 W	czasie	działań	II	wojny	światowej	Susiec	sta-
nowił	arenę	licznych	walk.	W	1939	roku	w	okolicach	
Suśca	walczyła	6	DP	gen.	B.	Monda.	W	końcu	1939	r.	za-
wiązała	się	we	wsi	konspiracyjna	organizacja	„KLON”	
(Konsolidacja	 Obrońców	 Niepodległości).	 W	 1942	 
i	43		r.	oddziały	partyzanckie	AK	i	BCH	dokonały	licz-
nych	akcji	dywersyjnych.	 	W	odwecie	w	 lipcu	1943	
roku	wieś	została	wysiedlona	z	Polaków,	a	zasiedlo-
na	Ukraińcami.	

Warto zobaczyć:       

 kościół pw. św. Jana Nepomucena - murowany, 
wybudowany	w	latach	1862-1868;

 pozostałości parku dworskiego	z	końca		XIX	w.;
 młyn wodny drewniany,	wybudowany	w	1925	r.;
 rezerwat „Nad Tanwią”	oddalony	od	Suśca	o	3	km	

z	malowniczymi	progami	skalnymi;
 najwyższy wodospad Roztocza,	3	km	od	Suśca,	

na	strumieniu	Jeleń;
 grodzisko Zameczek	położone	u	ujścia	Jelenia	do	

Tanwi.
 W Suścu urodził się Sylwester Chęciński reżyser	

filmu	„Sami	swoi”.

Szopowe	 to	 wieś	 położona	 u	 stóp	 Góry	Młynarki.	
Pokłady	wapieni	 i	piaski	eksploatowane	tu	były	 już	
pod	koniec	XIX	w.	W	1929	r.	funkcjonował	tu	folwark	
Ignacego	Dębińskiego	o	pow.	125	ha.	Dziś	wieś	zna-
na	jest	przede	wszystkim	z	wyciągu	narciarskiego	na	
Górze	Młynarce,	który	jest	doskonały	dla	tych,	którzy	
rozpoczynają	przygodę	z	narciarstwem	zjazdowym.			

Tarnowola	to	wieś	położona	u	stóp	Krzyżowej	Góry.	
Jej nazwa pochodzi prawdopodobnie od rodziny 

Tarnowskich,	 którzy	 na	 początku	 XVIII	 w.	 byli	 jej	
właścicielami.	 Pierwsza	 wzmianka	 o	 niej	 pochodzi	
z	1719	 r.	Wieś	należała	do	majątku	Franciszka	Tar-
nowskiego,	 zaś	 od	 1817	 r.	 do	 Wojciecha	 Godlew-
skigo.	 Od	 1891	 r.	 we	 wsi	 funkcjonował	 folwark,	
którego	 właścicielką	 była	 Anastazja	 Godlewska.	 
W	1929	r.	tarnowolski	folwark	 liczył	625	ha,	a	 jego	
właścicielem	był	Moszko	Zygielman.					

Tereszpol	 jest	 siedzibą	 gminy.	 Wieś	 założona	 ok.	
1690	r.	w	dobrach	ordynackich	i	nazwana	od	imienia	
Teresy,	żony	7.	ordynata	Tomasza	Józefa	Zamoyskie-
go.	Na	przełomie	XVIII	i	XIX	w.	we	wsi	istniał	tartak	
ordynacki,	 2	 folwarki,	 6	młynów,	 folusz,	 3	 austerie	
(karczmy	 dla	 przyjezdnych),	 6	 karczm.	 W	 1759	 r.	
funkcjonowała	 unicka	 cerkiew	 parafialna	 pw.	 św.	
Praksedy.	W	1851	r.	wybudowano	we	wsi	murowaną	
cerkiew,	w	miejscu	drewnianej,	która	funkcjonowa-
ła	jako	świątynia	prawosławna	w	latach	1875-1915.	
W	 1919	 r.	 powołano	 parafię	 rzymskokatolicką	 pw.	
Matki	Bożej	Częstochowskiej,	której	świątynią	zosta-
ła		dawna	cerkiew,	gruntownie	przebudowana	w	la-
tach	1952-	1959.	W	okresie	międzywojennym	wieś	

zamieszkiwali		głównie	Polacy,	mniejszość	stanowili	
Ukraińcy	i	Żydzi.	Podczas	okupacji	hitlerowskiej	2	lip-
ca	1943	r.	Niemcy	zamordowali	we	wsi	kilka	osób.	

Warto zobaczyć:       

 pozostałości starej  wiejskiej zabudowy drew-
nianej; 

 drewnianą kapliczkę	słupową	na	końcu	wsi;
 kościół murowany	z	1851	r.	parafia	pw.	M.B.	Czę-

stochowskiej;
 na cmentarzu mogiły żołnierzy polskich pole-

głych	16	września	1939	roku;

51



 pomnik przyrody nieożywionej,	 skałki	ostańco-
we	„Łyse	Byki”;

 panoramę strefy krawędziowej Roztocza z jed-
nego	z	wzniesień	w	paśmie	„Łyse	Byki”.

Źródło w Husinach	to	pomnik	przyrody	nieożywio-
nej,	gdzie	ma	początek	rzeka	Sopot,	wypływa	tu	ok.	
70	l/s	wody	o	temperaturze	8,6	oC.	Wypływ	odbywa	
się		ze	szczeliny	i	w	sposób	pulsacyjny.	

Źródła rzeki Sopot	to	pomnik	przyrody	nieożywionej	
położony	w	Husianch	na	wysokości	293,5	m	n.p.m.	
Jest	to	źródło	podzboczowe	o	wydajności	ok.	72	l/s,	
z	którego	woda	wypływa	w	sposób	pulsujący.

Zwierzyniec. Dzieje	Zwierzyńca	sięgają	końca	XVI	w.	
W	1589	r.	została	zatwierdzona	przez	Sejm	Rzeczy-
pospolitej		Ordynacja	Zamojska	–	wielki,	niepodziel-
ny	 majątek	 będący	 własnością	 Jana	 Zamoyskiego,	
kanclerza	 i	 hetmana	 wielkiego	 koronnego.	 W	
1593	r.
ordynat	 Jan	 Zamoyski	 nabył	 Włość	 Szczebrzeską.	

W	 jej	 lasach,	 u	 stóp	 Bukowej	Góry	wybudował	 ob-
szerny modrzewiowy dwór otoczony ogrodem,  
a	w	części	puszczy	urządził	 „zwierzyniec”.	Dwór	od-
wiedzali	 królowie:	Władysław	 IV,	 Jan	Kazimierz,	Mi-
chał	Wiśniowiecki.	 Za	 Jana	 Sobiepana,	 III	 ordynata,	 
w	sąsiedztwie	willi	powstał	staw	z	czterema	wyspami.	
Na	 jednej	 z	nich	w	 latach	1741	–	47	stanął	baroko-
wy	kościół	 „na	wodzie”	ufundowany	przez	Tomasza	
Antoniego	 i	 Teresę	 Anielę	 Zamoyskich.	 Pod	 koniec	
XVIII	w.	w	sąsiedztwie	dworu	zostały	wzniesione	czte-
ry	klasycystyczne	oficyny	(obecnie	mieści	się	w	nich	
Zespół	 Szkół	 Drzewnych	 i	 Ochrony	 Środowiska	 im.	

Jana	Zamoyskiego).	W	początku	XIX	w.	znalazł	tu	swo-
ją	siedzibę	Zarząd	Ordynacji	Zamojskiej.	Zwierzyniec	
stał	się	osadą	urzędniczą.	W	tym	czasie	następował	
też	 jego	 intensywny	 rozwój	 przemysłowy.	 Powstał	
zakład	mechaniczny	(1804),	nowy	browar	(1806),	go-
rzelnia	(1832),	a	później	fabryka	wyrobów	drzewnych	 
i	stolarnia.	Jako	osada	urzędnicza	istniał	Zwierzyniec	
do	1944	r.	Do	dziś	zachował	charakter	osady	–	ogro-
du.	 Zwierzyniec	 to	 miasto	 (prawa	 miejskie	 uzyskał	 
w	1990	r.),	 lokalny	ośrodek	obsługi	 ruchu	turystycz-
nego,	 siedziba	 Roztoczańskiego	 Parku	Narodowego,	
znane	m.in.	z	„Letniej	Akademii	Filmowej”.	

Warto zobaczyć:      

 barokowy kościół „na wodzie”	pw.	św.	Jana	Ne-
pomucena	z	poł.	XVIII	w.;

 współczesny kościół	pw.	Matki	Boskiej	Królowej	
Polski;

 park środowiskowy	 z	 licznymi	 drzewami	 –	 po-
mnikami	przyrody;

 klasycystyczne zabudowania	 dawnego	 zarządu	
dóbr	Ordynacji	Zamojskiej;

 dawny dom plenipotenta	z	końca	XIX	w.	–	obec-
nie	siedziba	Dyrekcji	Roztoczańskiego	Parku	Narodo-
wego;

 Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN prezen-
tujący	wystawy	 stałe	 i	 czasowe	 oraz	 film	 o	 parku,	
oferujący	 również	 zajęcia	 edukacyjne,	 bibliotekę,	
informację	turystyczną	w	PiT,	a	 także	sprzedaż	wy-
dawnictw,	przewodników,	map	i	pamiątek	dotyczą-
cych	parku	i	regionu;

 zabytkowy browar z 1806 r.,	w	którym	funkcjo-
nuje	ekspozycja	prezentująca	produkcję	piwa.
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Noclegi  w Józefowie 

 Pokoje	 gościnne	 w	 dawnej	 synagodze,	 ul.	 Krótka	 10,	 
tel.	606	619	017,	20	m.1

	Schronisko	przy	SP,	ul.	Górnicza	21,	tel.	606	619	017,	50	m.
	Schronisko	PTSM,	ul.	Broniewskiego	14,	tel.	606	619	017,	27	m.
	„Kryształowa”	–	Pensjonat	i	Dom	weselny,	ul.	Przemysłowa	

7,	50	m.	tel.	84-687	80	87,	www.krysztalowajozefow.pl
	Zbigniew	Dzida,	ul.	Kościuszki	131,	tel.	574	788	908,	32	m.
	 Anna	Momot-Kozłowska,	 ul.	 Romanowskiego	 8,	 tel.	 571	

213	796,	16	m.
	Stanica	wędkarska,	ul.	Kościuszki	130,	tel.	697	215	218,	34	m.
	Elżbieta	Momot,	ul.	Kościuszki	128,		tel.	697	215	218,	12	m.
	„Roztocze”	ul.Kościuszki	126,	tel.84-687	80	86,	www.rozto-

czenoclegi.pl,	60	m.
	Aleksander	Mirecki,	ul.Leśna	11,	 tel.	 503	873	725,	www.

Obiekty	noclegowe	
i gastronomiczne

Gmina	Józefów	dysponuje	około	700	miejscami	noclegowymi	o	różnym	standardzie.	Ok.	100	miejsc	noc-
legowych	znajduje	się	w	obiektach	typu	schroniska,	kolejne	100	w	kwaterach	agroturystycznych.	Trzy	
największe	obiekty	noclegowe	mają	po	50,	60	miejsc.	Pozostałe	miejsca	noclegowe	znajdują	się	w	kame-
ralnych	22	obiektach	na	terenie	miasta	i	gminy	Józefów.	Kameralność,	cisza	i	spokój,	z	dala	od	zgiełku	ru-
chu	turystycznego	powodują,	że	szczególnie	w	dobie	COVID-19	baza	ta	cieszy	się	powodzeniem.	Obiekty	
gastronomiczne:	bary,	karczmy,	restauracje	oferują	dania	kuchni	regionalnej,	w	której	znajdujemy	wpły-
wy	kuchni	żydowskiej,	ruskiej,	włoskiej,	węgierskiej.	Dania	z	dziczyzny	i	nalewki	z		żurawiny	czy	derenia	
można	kosztować	w	niejednym	gospodarstwie	agroturystycznym.	Atrakcyjne	ceny	i	życzliwi	gospodarze	
powodują,	że	pobyt	na	Ziemi	Józefowskiej	jest	dodatkowo	atrakcyjny.	Poznaj	smaki	Roztocza.								

noclegijozefow.pl,	10	m.
	Maria	Gmyz,	ul.	Kościuszki	125,		tel.	696	435	168,	12	m.
	Henryka	Dzikoń,	ul.	Cicha	6,	tel.	795	488	070,	6	m.
	Agnieszka	Potocka,	ul.	Kamienna	73,	tel.	726	092	380,	20	m.
	Katarzyna	Lal,	ul.	Usługowa	2,	 tel.	691	229	947,	607	081	

205,	12	m.
	Maria	Rak,	ul.	Kamienna	46,	tel.	736	028	178,	5	m.

Noclegi  w okolicach Józefowa 

 Zajazd	„Stok”,	Górecko	Stare	67	A,	tel.	608	553	196,	www.
zajazdstok.pl,	18	m.

	Schronisko	PTSM	SP	Górecko	Stare,	tel.	607	656	908,		52	m.
	„Schronisko	przy	starej	szkole”	w	Górecku	Starym,	tel.	500	

076	499,	18	m.
	Dom	rekolekcyjny	w	Górecku	Kościelnym,	tel.	84-687	80	45,	

www.gorecko.pl,	35	m.
	Karczma	nad	Szumem,	Górecko	Kościelne,	 tel.	84-641	72	

72,	606	242	916,	44	m.
	 Krzysztof	 Miazek,	 Górecko	 Kościelne,	 tel.	 506	 203	 757,	

www.roztocze.net.pl/miazek,	8	m.
	Andrzej	Skrzypa,	Górecko	Kościelne	6,	tel.	515	310	444,	8	m.
	Leśniczówka	Hamernia,	tel.	84-687	80	11,	5	m.
	Barbara	 Fehlmann,	Hamernia	64	a,	www.uroczeroztocze.

pl,	tel.	503	473	820,	6	m.
	Mariusz	Paździurek,	Długi	Kąt	43,	tel.	570	006	374,	8	m.
	Jadwiga	Czerniak,	Długi	Kąt	87A,	tel.	665	802	034,	4	m.
	Ośrodek	Turystyczny	ECHO,	ul.	Biłgorajska	5,	Zwierzyniec,	

tel.	84	687	23	14,	100	m.	oraz	pole	namiotowe		
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	Bar	„Marta”,	ul.	Krótka	7/4	(dworzec	autobusowy)	Józefów,	
tel.	697	215	218.

	Stanica	wędkarska,	ul.	Kościuszki	130,	Józefów,	tel.	697	215	218.
	Bar	„Knieja”,	pl.	Wyzwolenia	19,	Józefów,	tel.	84-68	78	930.
	Bar	„Wiata”	nad	zalewem	rekreacyjnym	przy	ul.	Słonecz-

nej,	tel.	606	637	141.

	Piekarnia,	ciastkarnia,	ul.	Krótka	2,	Józefów,	tel.	84-68	78	412.
	PUB,	ul.	Usługowa	1,	Józefów,	tel.	600	287	043.
	„Karczma	nad	Szumem”,	Górecko	Kościelne	40,	tel.	84-	64	

17	272,	606	242	916.

Kwatery agroturystyczne 

 Jan	Gargol,	Borowina	44	,	tel.	693	419	918,	15	m.
	Tadeusz	Antosz,	Górecko	Stare	7,	tel.	691	820	158,	8	m.
	Agata	Wiśniewska,	Górecko	Stare	7	b,	tel.	516	106	821,	9	m.
	Małgorzata	Gontarz,	Górecko	Stare	35	a,	tel.	693	996	353,	7	m.
	Lesław	Mokrosz,	Górecko	Stare	29	a,	www.roztocze.net.pl/

mokrosz,	tel.	692	553	818,	8	m.
	Małgorzata	Studnicka,	Górecko	Stare	38,	tel.	691	740	844,	6	m.
	Katarzyna	Droździel,	Brzeziny	19,	tel.	84-6879280,	880	747	

218,	7	m.
	Mirosław	i	Teresa	Maj,	Szopowe	44,	tel.	783	065	019,	9	m.
	 Justyna	 Rogala,	 Hamernia	 43,	 tel.	 84-6878891,	 512	 272	

043,	6	m.
	Marek	Bździuch,	Hamernia	37,	tel.	84-6878894,	www.ha-

mernia.pl,	13	m.
	M.	i	S.	Berdzik	„Pod	lipami”,	Siedliska	33,	tel.	608	601	972,	

692	683	060,	9	m.
	A	 i	R.	Harasiuk	 „Agroroztocze”,	 Siedliska	32,	 tel.	 604	757	

230	lub	600	464	381,	8m.

1	20	m.1	–	20	miejsc	noclegowych,	dalej	analogicznie.

Gastronomia  

	Pierogarnia	Józefowska,	ul.	Kościuszki	54,	Józefów,	tel.	733	
776	833.

	Bar	mleczny	ROZTOCZANKA,	Długi	Kąt	Osada	6,	tel.	692	607	
603.

Ośrodek	Turystyczny	ECHO	w	Zwierzyńcu Personel	pierogarni	w	Józefowie
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Symbolem	 imprezy	 jest	 tytułowy	 józefowski	 słowik	
wykonany z miejscowego kamienia przez lokalnego 
twórcę.	Organizator	–	Miejski	Ośrodek	Kultury	w	Jó-
zefowie.

Lipiec 

	 „Jagoczary”.	 „Jagoczary”	 to	 spotkania	 z	 trady-
cją	i	kulturą	Roztocza.		Regionalne	smaki,	obyczaje,	

Cykliczne imprezy
turystyczne i kulturalne

Roztocze,	oprócz	tego,	że	jest	doskonałym	regionem	do	uprawiania	turystyki	aktywnej	w	różnych	for-
mach,	stanowi	także	obszar,	w	którym	odbywa	się	wiele	imprez	turystycznych	i	wydarzeń	kulturalnych.	
Najbogatszą	ofertę	mają	duże	ośrodki	miejskie:	Zamość,	Tomaszów	Lubelski	czy	Biłgoraj.	O	obrazie	kultu-
ralnym	Roztocza	decydują	także	mniejsze	miasta:	Szczebrzeszyn	-	za	sprawą	odbywającego	się	tu	cyklicz-
nie	Festiwalu	Stolica	Języka	Polskiego,	który	stał	się	miejscem	spotkań	najbardziej	uznanych	pisarzy,	akto-
rów,	muzyków;	Zwierzyniec	-	za	sprawą	Letniej	Akademii	Filmowej;	Józefów	-	dzięki	Festiwalowi	Kultury	
Ekologicznej	oraz	festiwalowi	„Śladami	Singera”,	który	gości	także	w	wielu	innych	miasteczkach	Roztocza;	
Goraj	-	dzięki	Festiwalowi	Folkowisko.	W	sezonie	turystycznym	odbywa	się	na	Roztoczu	wiele	imprez,	
inscenizacji	historycznych,	koncertów,	warsztatów;	w	ten	cykl	wpisują	się	również	Dni	Otwarte	Roztoczań-
skiego	Parku	Narodowego.	Turyści	przebywający	na	Roztoczu	często	korzystają,	za	pośrednictwem	Biura	
Turystycznego	Quand,		z	wyjazdów	do	opery	lwowskiej	oraz	na	inne	wydarzenia	kulturalne	odbywające	
się	w	tej	największej	roztoczańskiej	metropolii.

Maj   

	„Józefowska	Majówka	Rowerowa”.	Cykliczna	im-
preza	rowerowa	o	ogólnopolskim	zasięgu.	Trasy	raj-
dów	przybliżają	uczestnikom	piękno	i	różnorodność	
Roztocza	Środkowego.	Rajd	promuje	gminę	Józefów	
jako	Rowerową	Stolicę	Roztocza.	Organizator	–	Sto-
warzyszenie	Józefowska	Kawaleria	Rowerowa.

	„ULTRAROZTOCZE	”	.	Ogólnopolska	impreza	bie-
gowa	na	dystansach	120,	90,	60,	20,	10	kilometrów	
i	MTB	 -	 120	 km.	Organizatorem	 jest	 „Fundacja	Na	
Ratunek”	przy	wsparciu	gmin:	Józefów,	Krasnobród,	
Susiec	i	Zwierzyniec.

	Konkurs	Piosenki	Turystycznej.	Ogólnopolska	im-
preza	dla	wszystkich	miłośników	 łagodnego	gitaro-
wego	brzmienia	i	lirycznych	strof.	Organizator	-	Miej-
ski	Ośrodek	Kultury	w	Józefowie

Czerwiec 

 Mały	 Festiwal	 Piosenki	 Dziecięcej	 o	 Józefow-
skiego	 Słowika.	 Festiwal	 ma	 zasięg	 ogólnopolski.	

Kalendarz wybranych imprez turystycznych i kulturalnych w gminie Józefów
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nego.	W	związku	z	 festiwalem	Józefów	gościł	wielu	
rozpoczynających	karierę	młodych	artystów.	Finałem	
imprezy	jest	co	roku	występ	gwiazdy	dużego	formatu.	
Organizator	-	Miejski	Ośrodek	Kultury	w	Józefowie.

	 „EKOrajd”.	 Rajd	 rowerowy	 organizowany	 w	 ra-
mach	Festiwalu	Kultury	Ekologicznej	przez	Józefow-
ską	Kawalerię	Rowerową	z	józefowskim	MOK.

Wrzesień 

	 Ogólnopolski	 Rajd	 Pieszy	 im.	 Józefa	 Jóźwiaka.	
Stowarzyszenie	Wychowanków	LO	w	Józefowie	kul-
tywuje	 tradycję	 rajdów	 pieszych,	 	 przybliżając	 tę	
ideę	młodemu	pokoleniu.	Podczas	dwudniowej	im-
prezy	wspomnienia	przeplatają	się	z	dźwiękami	gitar	
i trzaskiem ogniska, przy którym uczniowie, nauczy-
ciele	 i	 absolwenci	 spotykają	 się	 po	 całodziennych	
wędrówkach.

Październik 

	„Złota	jesień	na	Roztoczu	z	Radiem	Lublin”,	to	ko-
lejna	rowerowa	wyprawa	po	roztoczańskich	drogach	
i	dróżkach.	Zaprzyjaźniona	grupa	rowerzystów	zwią-
zana	z	lubelską	rozgłośnią	co	roku	na	nowo	odkrywa	
tajemnice	Roztocza,	relacjonując	wszystko	na	żywo	
w	 radiowym	 eterze.	 Organizator	 –	 Stowarzyszenie	
Józefowska	Kawaleria	Rowerowa.

listopad 

	 „Rajd	 Niepodległości”.	 Rajd	 rowerowy	 organi-
zowany	przez	 Józefowską	Kawalerię	Rowerową	dla	
wszystkich	 miłośników	 historii,	 która	 w	 szczególny	
sposób	 odcisnęła	 swoje	 piętno	 na	 roztoczańskiej	
ziemi.	

opowieści.	 Główną	 bohaterką	 jest	 czarna	 jagoda,	
niezwykle	popularna	 i	 chętnie	wykorzystywana	nie	
tylko	w	kuchni,	ale	także	w	domowej	apteczce.	Orga-
nizatorem	jest	grupa	młodych	zapaleńców	o	nazwie	
„Jagoczary”.

	Plener	malarsko	–	rzeźbiarski.	Cykliczne	wydarze-
nie	 artystyczne	 na	 terenie	 Józefowa,	 gdzie	 młodzi	
artyści	Wydziału	 Artystycznego	UMCS	 szlifują	 swój	
warsztat,	 jednocześnie	pokazując	 szerokiej	publicz-
ności	 trudny	 proces	 tworzenia.	 Zakończeniem	 wy-
darzenia	jest	wystawa	poplenerowa	ciesząca	się	du-
żym	 zainteresowaniem	 mieszkańców	 Józefowa	 jak	 
i	 odwiedzających	 gminę	 turystów.	 Organizator	 -	
Miejski	Ośrodek	Kultury	w	Józefowie	z	UMCS.

	Międzynarodowy	Festiwal	„Śladami	Singera”.	Jest	
cykliczną	imprezą	obejmującą	zasięgiem	wojewódz-
two lubelskie, kolejne miasta i miasteczka odwiedza-
ne	 przez	 grono	młodych	 artystów	 różnych	 profesji	 
z	 wielu	 stron	 świata.	 Młodzi	 wykonawcy	 cofają	 je	 
w	 czasie;	 sztuką,	 magią,	 słowem,	 czarem	 muzyki,	
przywołują	duchy	niegdyś	tu	obecnych	mieszkańców.	
Organizator	–	Ośrodek	„Brama	Grodzka	–	Teatr	NN”	 
z Lublina	i	Miejski	Ośrodek	Kultury	w	Józefowie.

Sierpień 

 Festiwal	 Kultury	 Ekologicznej.	 To	wydarzenie	 na	
stałe	 wpisane	 jest	 w	 rytm	 kulturalnego	 Józefowa,	
ogólnopolska	impreza	promująca	nie	tylko	piosenkę	
„ekologiczną”,	 ale	 też	 ideę	 myślenia	 proekologicz-
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Egzemplarz bezpłatny

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”
powstało w grudniu 2007 r. jako inicjatywa społeczności lokalnej, władz samorządowych,
organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. Działa na obszarze sześciu
sąsiadujących ze sobą gmin, które administracyjnie należą do dwóch powiatów:
zamojskiego (gminy: Adamów, Krasnobród, Szczebrzeszyn, Zamość i Zwierzyniec) oraz
biłgorajskiego (gmina Józefów) w województwie lubelskim. Pod względem obszaru
Stowarzyszenie zajmuje powierzchnię 837 km² z liczbą 60 196 mieszkańców. Zadaniem
Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i kapitału społecznego oraz
wzmacnianie funkcji turystycznych obszaru.


