2 Rezerwat „Czartowe Pole” – rezerwat
chroni¹cy odcinek rzeki Sopot w miejscu jej
prze³omu przez strefê krawêdziowa
Roztocza. Wystêpuj¹ tu malownicze progi
skalne wypreparowane w piaskowcach
trzeciorzêdowych. Dno doliny porastaj¹
lasy ³êgowe, a zbocza dolin porasta
wilgotny bór sosnowo-œwierkowo-jod³owy. Na terenie rezerwatu znajduj¹ siê
ruiny ordynackiej papierni pochodz¹cej
z 1729 roku, zniszczonej w wyniku po¿aru
w 1983 roku. Przejœcie œcie¿k¹ poznawcz¹,

Gmina Józefów
2

Gmina Józefów zajmuje powierzchniê 124 km , któr¹ zamieszkuje 7555
mieszkañców. Jest gmin¹ miejsko-wiejsk¹. Siedzib¹ gminy jest miasto Józefów - 2647
mieszkañców. G³ównym atutem terenów nale¿¹cych do gminy Józefów s¹ ich walory
przyrodnicze i dobrze rozwiniêta infrastruktura turystyczna:
! 57% powierzchni gminy pokrywaj¹ lasy,
! le¿y na terenie trzech parków – dwóch krajobrazowych: „Puszczy Solskiej”
i „Krasnobrodzkiego” oraz „Roztoczañskiego Parku Narodowego”,
! na terenie gminy znajduj¹ siê dwa rezerwaty oraz 4 œcie¿ki poznawcze,
! przez gminê przebiega 7 szlaków turystycznych i 3 trasy rowerowe.

Rezerwat „Czartowe Pole”
fot. P. Kamieñski

któr¹ tu wytyczono zajmie ok. 40 min.
Miejsca szczególnie atrakcyjne

1 Józefów – za³o¿ony przez Tomasza
Józefa Zamoyskiego w 1725 roku by³
dziesi¹tym miastem Ordynacji Zamojskiej.
To, co wyró¿nia³o Józefów w tamtych
czasach, to imponuj¹cej wielkoœci rynek w
kszta³cie kwadratu o boku 170 metrów
otoczony podcieniowymi drewnianymi
domami. Dzisiaj historiê tamtych lat
przypomina nam: ratusz miejski z 1775 r.
(przebudowany w 1956 r., mieœci siê tu
Urz¹d Miejski), zespó³ koœcielny z pocz¹tku
Koœció³ NMP w Józefowie
fot. R. Rabiega
XVIII wieku (neobarokowy koœció³ z 1886 r.
stan¹³ w miejsce drewnianego z 1721 r.) , synagoga wybudowana w latach 70. XIX wieku
w miejsce drewnianej z po³. XVIII wieku. Obecnie mieœci siê tu Biblioteka Miejska oraz
pokoje goœcinne. Wiedzê historyczn¹ na temat Józefowa wzbogaciæ mo¿na, odwiedzaj¹c
kirkut (najstarsza macewa z 1743 r.) i izbê przyrodnicz¹ mieszcz¹c¹ siê przy siedzibie
Nadleœnictwa Józefów, w której posiadaniu znajduje siê m.in. ordynacki prêgierz,
nieopodal którego usytuowany jest XVIII-wieczny lamus.
Atrakcyjnoœæ turystyczn¹ Józefowa
dope³niaj¹ jego wybitne walory
przyrodnicze. Tutaj bierze pocz¹tek rzeka
Nepryszka, której Ÿród³a zasilaj¹ dwa
zbiorniki retencyjne ka¿dy o powierzchni
ok. 2 ha, wykorzystywane jako zalew
rekreacyjny (w okresie wakacyjnym nadzór
nad k¹pieliskiem pe³ni ratownik) i zalew
wêdkarski, gospodarzem którego jest Ko³o
Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego w Józefowie. Zalew wêdkarski zarybiany jest
Zalew rekreacyjny w Józefowie
karpiem, pstr¹giem, szczupakiem, linem
fot. I. Wilczyñski
i p³oci¹; organizowane s¹ tu ogólnopolskie zawody wêdkarskie: 27 kwietnia „Pstr¹g
Roztocza”, w sierpniu sp³awikowe „Eko”.
Józefów rozs³awiaj¹ kamienio³omy eksploatowane od XVII wieku, których forma urzeka
sw¹ ró¿norodnoœci¹. Pozyskiwany z nich wapieñ i piaskowiec wykorzystywany jest
zarówno jako materia³ budowlany jak i tworzywo w pracowniach miejscowych
kamieniarzy, których dzie³a: wyrzeŸbione kamienne figury, postacie najczêœciej Jezusa
i Matki Boskiej, zdobi¹ józefowskie ulice, ogrody, place i cmentarz, nadaj¹c miastu
szczególny charakter. Spacer po kamienio³omach mo¿e okazaæ siê równie¿ wspania³¹
lekcj¹ geologii. Uwa¿ny obserwator znajdzie muszle oraz szcz¹tki organizmów, które ¿y³y
Józefowski kamienio³om
tu w epoce trzeciorzêdu, w wafot. P. Kamieñski
runkach, jakie panuj¹ obecnie
na wielkiej rafie australijskiej.
Ca³¹ historiê Józefowa
mog³yby opowiedzieæ 300letnie lipy pomniki przyrody,
rosn¹ce na terenie siedziby
Nadleœnictwa Józefów oraz nad
miejscem wyp³ywu Ÿróde³ rzeki
Nepryszki, w miejscu po by³ym
koœciele unickim.

3 •ród³o rzeki Sopot – pomnik przyrody nieo¿ywionej, po³o¿ony w Husinach na
wysokoœci 293 m n.p.m. Jest to Ÿród³o podzboczowe o wydajnoœci oko³o 72 litrów na
sekundê, z którego woda wyp³ywa w sposób pulsacyjny.
4 „Piekie³ko” – pomnik przyrody
nieo¿ywionej na wzgórzu Kamieñ (348 m n.
p. m.). Sk³adaj¹ siê na niego formy
ska³kowe wymodelowane w utworach
mioceñskich. Obejmuj¹ one izolowane
wapienne bloki skalne o ró¿nym kszta³cie.
Rozsypane po wzgórzu ska³ki s¹ wed³ug
legendy pozosta³oœciami po niedokoñczonym piekle. Okoliczni mieszkañcy
uwa¿aj¹ to wzgórze za miejsce przeklête, na
którym o pó³nocy odbywaj¹ siê sabaty
„Piekie³ko”
fot. I. Wilczyñki
czarownic. W czasie II wojny œwiatowej
wapienie by³y eksploatowane jako materia³ do budowy dróg. Na przejœcie œcie¿ki
dydaktycznej, któr¹ tu wytyczono potrzeba ok. 30 min.
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Górecko Koœcielne – wieœ zwana pocz¹tkowo Hut¹ Góreck¹, za³o¿ona przez rodzinê
Górków w 1582 roku. W 1593
roku przesz³a wraz z W³oœci¹
Szczebrzesk¹ w posiadanie
Zamoyskich. Warto zobaczyæ
modrzewiowy koœció³ z 1767
roku z dwiema kaplicami,
wkomponowanymi wraz
z drog¹ krzy¿ow¹ w aleje
pomnikowych dêbów. Jedna
z kaplic wyposa¿ona
w póŸnorenesansowy o³tarz
z pierwszej po³owy XVII wieku
posiada o³tarz i ambonê
w stylu rokokowym. Na
Aleja dêbów w Górecku Koœcielnym
fot. R. Rabiega
pobliskim cmentarzu pomnik
powstañców z 1863 roku, a tak¿e groby partyzantów z okresu II wojny œwiatowej.
Zwiedzanie kapliczek po wczeœniejszym telefonicznym zg³oszeniu (084) 687 80 45.
6 Florianka – osada leœna po³o¿ona na terenie Roztoczañskiego Parku Narodowego.
Znana jest ze stajennej hodowli zachowawczej konika polskiego. Poza konikami mo¿emy
tu podziwiaæ œcie¿kê dendrologiczn¹ powsta³¹ na bazie
szkó³ek Ordynacji Zamojskiej,
eksponuj¹c¹ na powierzchni
3,2 ha 65 gatunków drzew
i krzewów, izbê leœn¹ z ekspozycj¹ obrazuj¹c¹ ¿ycie ludzi na
pocz¹tku XX wieku (mieœci siê
tu równie¿ IT) i œcie¿kê
krajobrazow¹ poprowadzon¹
wierzchowin¹ z punktem
widokowym.
Koniki polskie
fot. P. Kamieñski

7 Kompleks torfowiskowy
„Jêzior” – na jego obszarze
stwierdzono wystêpownie
piêciu gatunków gadów, oœmiu
gatunków p³azów, kilkudziesiêciu gatunków ptaków oraz
wielu rzadkich okazów roœlin.
8 Rezerwat „Szum” –
utworzony dla ochrony
prze³omowego odcinka rzeki
Szum przez strefê krawêdziow¹
Nenufary w kompleksie „Jêzior”
fot. P. Kamieñski
Roztocza. Progi skalne wypreparowane w marglach wapiennych ró¿nej twardoœci. Nie s¹ one wysokie, jednak
wywo³uj¹ charakterystyczny szum wody. Progi skalne nazywane potocznie praczkamii
wykorzystywane by³y dawniej do prania ubrañ. W dolinie zachowa³ siê niemal dziewiczy
las ³êgowy i olszowy, stoki porasta bór jod³owy, przechodz¹cy stopniowo w bór sosnowy.
W runie wiele gatunków roœlin rzadkich i chronionych. Przejœcie œcie¿k¹ poznawcz¹, któr¹
tu wytyczono zajmie ok. 1 godz.

Trasy rowerowe
Trasa rowerowa Ziemi Józefowskiej
Trasa obejmuje fragment Roztocza Œrodkowego, które jest regionem pagórkowatym,
pokrytym „wst¹¿eczkami” pól i lasami. W czêœci po³udniowej jest to obszar lesisty i
bagienny nad rzekami Szum, Nepryszka i Sopot. Trasa rowerowa, licz¹ca 86 km,
rozpoczyna siê w centrum Józefowa przy Miejskim Oœrodku Kultury. Na odcinku od
Józefowa do rezerwatu „Czartowe Pole”
prowadzi przez lasy Nadleœnictwa Józefów.
Historia gospodarki leœnej na tym terenie
ma ponad 400-letni¹ tradycjê i zwi¹zana
jest œciœle z Ordynacj¹ Zamojsk¹ do 1944
roku. Jest to zwarty kompleks leœny
(fragment Puszczy Solskiej), le¿¹cy na
terenie p³askim. RzeŸbê urozmaicaj¹
jedynie wydmy (g³ównie w postaci wa³ów)
oraz, mocno wcinaj¹ce siê w pod³o¿e, prze³omowe odcinki rzek wyp³ywaj¹cych z RozZbiornik i zapora na rzece Szum
fot. R. Rabiega
tocza. Przewa¿aj¹ tu siedliska boru
œwie¿ego i boru wilgotnego, rozwiniête na glebach bielicowych i s³abo wykszta³conych.
Gatunkiem dominuj¹cym jest sosna, zajmuj¹ca oko³o 90% powierzchni lasów. Przeciêtny
wiek drzewostanów wynosi 62 lata. Z lasów tych pozyskuje siê du¿e iloœci surowca
drzewnego. W wyniku zabiegów pielêgnacyjno-ochronnych co roku na powierzchni oko³o
100 ha zostaje posadzony nowy las. Najcenniejsze fragmenty drzewostanu, po³o¿one
w malowniczych dolinach, objête s¹ ochron¹ rezerwatow¹. Nale¿¹ do nich rezerwaty
„Czartowe Pole” i „Szum” le¿¹ce na szlaku rowerowym. Szlak przebiega równie¿ przez strefê
krawêdziow¹ Roztocza, wiod¹c poprzez
malownicze wzniesienia i wsie: Nowiny, Stanis³awów, Szopowe i Majdan Kasztelañski do
Górecka Koœcielnego. Dalej prowadzi do wsi
Tarnowola, przecina rzekê Nepryszkê i poprzez
lasy Puszczy Solskiej zawraca do Józefowa.

! Oœrodek wypoczynkowy „Roztocze” ul. Koœciuszki 126, Józefów, tel. 084-6878086,
0503063315, www.roztocze.spanie.pl;
! Bronis³awa Momot, Józefów, tel. 084-6878123;
! Stanica wêdkarska w Józefowie ul.S³oneczna1, tel. 084-6878050; 0503164346;
! Pokoje goœcinne w dawnej synagodze, ul. Krótka 10, Józefów, tel. 084-6878122;
! Karczma nad Szumem, Górecko Koœcielne, tel. 084-6417272, 0606755825;
! Leœniczówka Hamernia (7 km od Józefowa), tel. 084-6878011;
! Schronisko PTSM przy LO w Józefowie, ul. Broniewskiego, tel. 084-6878016;
! Schronisko PTSM (Zielona Szko³a) przy Szkole Podstawowej w Górecku Starym, tel.
084-6878238
! Schronisko PTSM przy „Starej Szkole” w Górecku Starym, tel. 084-6879207,
0691820158, noclegigorecko@vp.pl;
! Dom rekolekcyjny w Górecku Koœcielnym, tel. 084-6878045;
! Galeria autorska w Górecku Koœcielnym przy alei pod dêbami, tel. 0506203757,
galeriagorecko@tlen.pl, www.roztocze.net.pl/miazek.

Informacja w internecie

El¿bieta Momot, ul. Zielona 40, Józefów, tel. 084-6878287, 084-6878376
Andrzej Momot, ul. Górnicza 54, Józefów, tel. 084-6878123;
Jan Gargol, Borowina 44 (graniczyz Józefowem), tel. 0693419918;
Miros³aw i Teresa Maj, Szopowe 44, tel. 084-6879397; www.szopowe.prv.pl;
Stara Chata Roztoczañska, Górecko Stare 81, tel. 0502553709;
Tomasz Krzemiendak, Majdan Kasztelañski 20, tel. 0500305234,
majdankasztelanski@wp.pl;
! Tadeusz Antosz, Górecko Stare 7, tel. 0691820158;
! Justyna Kusiak, Hamernia 43, tel. 084-6878891;
! Eugeniusz Mokrosz, Górecko Stare 29, tel.0886562419;
Informacja turystyczna
! Miejski Oœrodek Kultury w Józefowie, ul. Krótka 9, 23-460 Józefów, tel. 084-6878122;
! Urz¹d Miejski w Józefowie, ul. Koœciuszki 37, 23-460 Józefów, tel. 084-6878133.

Atrakcje dla turystów:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

k¹pielisko i pla¿a – zalew w Józefowie;
siatkówka pla¿owa – j. w.;
basen w Górecku Koœcielnym;
wêdkowanie nad zalewem wêdkarskim
w Józefowie;
MTB w kamienio³omach;
cross samochodem terenowym;
przeja¿d¿ki bryczk¹;
kuligi;
wspinaczka ska³kowa;
zbieranie runa leœnego;
³owiectwo;
paintball;
obserwacje przyrodnicze;
sp³ywy kajakowe;
rajdy rowerowe, pieszei narciarskie;
imprezy kul-turalne i tu-rystyczne

Baseny w Górecku Koœcielnym
fot. J. Rawiak

Rajd Radia Lublin
fot. R. Rabiega

Festiwal Kultury Ekologicznej
fot. P. Kamieñski

ISBN
Wydanie czwarte

! www.ejozefow.pl
! e-mail: jozefow@ejozefow.pl
Gastronomia
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Piekarnia – Ciastkarnia, ul. Krótka 2, Józefów, tel. 084-6878412.
Bar „Marta”, ul. Krótka 7/4 (Dworzec autobusowy) Józefów, tel. 084-6878287;
Bar „Imperium”,ul. Krótka 1, Józefów, tel. 0602124834;
Restauracja – Pizzeria "Hassan", ul. Bartoszewskiego 15/1, Józefów, tel. 084-6878685;
Bar „Knieja”, pl. Wyzwolenia 19, Józefów, tel. 084-6878930;
Bar w Pardysówce, ul. 29 Marca 30, Józefów, tel. 084-6878670;
PUB, ul. Us³ugowa 1, Józefów, tel. 0600259858;
Bar w D³ugim K¹cie, Prefabet 7 A, tel.0695586003;
Bar „Roztocze”, Majdan Nepryski, tel. 0501662837;
„Karczma nad Szumem”, Górecko Koœcielne 40, tel. 084-6417272.
Parkingi dla autokarów

Kwatery agroturystyczne
!
!
!
!
!
!

Na trasie do Florianki
fot. P. Kamieñski

Centralny szlak rowerowy Roztocza
Fragment Trasy Rowerowej Ziemi Józefowskiej
fot. P. Kamieñski
Biegnie wzd³u¿ osi Roztocza od Kraœnika do
Lwowa i liczy 187 kilometrów. W polskiej czêœci z Kraœnika do Hrebennego szlak prowadzi
przez najciekawsze przyrodniczo i kulturowo miejsca tego regionu. W granicach gminy
Józefów trasa liczy ok. 16 km i biegnie obok wsi Górecko Stare, przez wieœ Brzeziny, obok
wsi Tarnowola, po czym skrêca w las i prowadzi do kompleksu torfowiskowego „Jêzior”,
kilometr za którym wraca na drogê asfaltow¹ (we wsi Borowina). Na pocz¹tku Józefowa
uwagê przykuwaj¹, z jednej strony dolina rzeki Nepryszka, która tutaj bierze swój pocz¹tek,
z drugiej strony pomnikowe lipy. 200 m dalej warto wjechaæ na teren przy siedzibie
Nadleœnictwa Józefów, gdzie znajduje siê „Izba przyrodnicza”, a w niej m.in. ordynacki
prêgierz. W Józefowie trasa biegnie przez centrum miasta ulicami: Leœn¹, Bartoszewskiego i Górnicz¹ i prowadzi do Hamernii, któr¹ omija, kieruj¹c siê przez las drog¹ gruntow¹

Noclegi

GMINA JÓZEFÓW
ZAPRASZA
NA ROZTOCZE

Trasa rowerowa do Florianki
Rozpoczyna siê przy Oœrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczañskiego Parku
Narodowego, prowadzi obok stawów
„Echo” i osady leœnej Rybakówka. Dalej
„Goœciñcem Florianieckim” do Florianki,
potem piaszczyst¹, leœn¹ drog¹ do Górecka
Starego. Trasa ma d³ugoœæ 13 kilometrów.

w Józefowie – przy Miejskim Oœrodku Kultury oraz przy dworcu autobusowym
w Górecku Koœcielnym – przy koœciele
w Górecku Starym – przy szkole podstawowej
w Hamernii – przy rezerwacie „Czartowe Pole”
Najwa¿niejsze imprezy kulturalne i turystyczne w sezonie:
!
!
!
!
!
!
!
!

27 kwietnia – ogólnopolskie zawody wêdkarskie „Pstr¹g Roztocza”;
4 maja – otwarcie sezonu turystycznego, V Ogólnopolski Józefowski Rajd Rowerowy;
1 czerwca – Ma³y Festiwal Piosenki Dzieciêcej o Józefowskiego S³owika;
15 czerwca – KLonkurs Piosenki Turystycznej;
19-20 lipca – Dni Józefowa;
3 sierpnia – Festiwal Pieœni Maryjnej w Górecku Koœcielnym;
16-17 sierpnia – Festiwal Kultury Ekologicznej;
druga po³owa wrzeœnia – Ogólnopolski Rajd Pieszy im. J. JóŸwiaka.
Tekst i opracowanie: El¿bieta i Tadeusz Grabowscy oraz Robert Rabiega.

Koœció³; Kapliczka
Pomnik; Judaika
Pomnik przyrody; Punkt widokowy
Kamping; K¹pielisko
Nocleg; Schronisko m³odzie¿owe
Restauracja, bar; Poczta
Oœrodek zdrowia; Apteka
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