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Takich miejsc już prawie nie ma...
Urzeka i fascynuje, skrywa tajemnice i odsłania ślady historii, czystym powietrzem zapiera dech, a jednocześnie pozwala oddychać przestrzenią, rozleniwia i dodaje energii. Gmina Józefów na Roztoczu to jeden z najbardziej
atrakcyjnych turystycznie zakątków w Polsce, wymarzone miejsce zarówno
dla osób szukających spokoju wśród nieskażonej przyrody, jak i preferujących aktywny wypoczynek. Miejsce, które o każdej porze roku ma wiele do
zaoferowania.
Można się o tym przekonać dzięki niniejszej publikacji. Nowy folder turystyczny to kompendium wiedzy o tym, jak ciekawie spędzić czas w gminie
Józefów, gdzie warto zajrzeć, co obejrzeć, z jakich atrakcji skorzystać. Wśród
roztoczańskich lasów i wzgórz, między kapliczkami i dawnymi dworami
wiodą przepiękne szlaki dla rowerzystów, piechurów, turystów z kijkami,
czy miłośników jazdy konnej. Bystre, „szumiące” rzeki kuszą kajakarzy,
a ich przezroczyste, bogate w ryby wody – wędkarzy. Zwolennicy kąpieli
słonecznych i wodnych mogą odpoczywać nad nowo zagospodarowanymi zalewami, a łowcy atrakcji przyrodniczych czy geologicznych błądzić
po sosnowych lasach, śladami bobrów czy jeleni, albo w wyrobiskach kamieniołomów. W tej sielskiej krainie swoje miejsce znajdą także amatorzy
sportów ekstremalnych, zorbingu, wspinaczki czy akrobacji na linie. Gmina
żyje także zimą. Na leśnych duktach można uprawiać narciarstwo biegowe,
a z łagodnych wzgórz pozjeżdżać na nartach.
Wszystkie trasy i miejsca wypoczynku są dobrze oznakowane i wyposażone
w infrastrukturę niezbędną dla turystów.
Mamy nadzieję, że nowy folder turystyczny gminy będzie inspiracją do zorganizowania niejednego rodzinnego wyjazdu, wycieczki z przyjaciółmi, czy
samotnej wyprawy.
Spotkajmy się w Józefowie!

Roman Dziura
Burmistrz Józefowa
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turystyka
rowerowa
RAJ DLA ROWERZYSTÓW
Roztocze to mekka rowerzystów, a Józefów słynie w regionie jako rowerowa stolica.
To ważne miejsce na rowerowej mapie Polski zawdzięcza zarówno systematycznie rozbudowywanej
infrastrukturze, jak też aktywności Stowarzyszenia Józefowska Kawaleria Rowerowa,
które od 2003 roku zaprasza na rajdy rowerzystów z kraju i zagranicy.
Miłośnicy jednośladów tylko w samym Józefowie mają do dyspozycji 7 km doskonale przygotowanych
dróg rowerowych, a przez gminę przebiega 90 km profesjonalnie wyznaczonych tras i szlaków
rowerowych. Wytyczono je przez najciekawsze przyrodniczo, krajobrazowo i kulturowo zakątki
Roztocza. W Józefowie przy ul. Źródlanej znajduje się również tor do pump-trucku.
W zorganizowanych przez JKR, w ciągu 10 lat, ponad 60. rajdach uczestniczyło ok. 6 tysięcy
osób: amatorów i profesjonalistów. Stowarzyszenie proponuje bowiem eskapady o różnym stopniu
trudności, dbając jednocześnie o ich atrakcyjność i bezpieczeństwo rowerzystów.
SZLAKI GŁÓWNE
Przez gminę Józefów przebiegają trzy trasy rowerowe, pozwalające odkryć i poznać najciekawsze atrakcje turystyczne
gminy Józefów i Roztocza
Środkowego – transgraniczna: „Centralny szlak rowerowy
Roztocza” (czerwona), lokalna,
ale poprowadzona przez cztery
gminy: „Trasa rowerowa Ziemi
Józefowskiej na Roztoczu” (zielona) oraz biegnąca od Zwierzyńca do Górecka Starego:
„Trasa rowerowa do Florianki”
(żółta).
„Okopana linia” – 6 km do Józefowa

rezerwatu „Czartowe Pole” prowadzi sosnowymi lasami,
które stanowią fragment Puszczy Solskiej. Najcenniejsze
fragmenty drzewostanu, położone w malowniczych dolinach, są objęte ochroną. Należą do nich rezerwaty „Czartowe Pole” i „Szum”. Trasa wiedzie po płaskim terenie,
który urozmaicają jedynie wydmy oraz mocno wcinające
się w podłoże przełomowe odcinki rzek. W dalszej części
szlak przebiega również przez strefę krawędziową Roztocza, przez malownicze wzniesienia i wsie.

Trasa rowerowa Ziemi Józefowskiej
na Roztoczu (74 km)


Trasa obejmuje fragment Roztocza Środkowego i kluczy
między czterema rzekami – Nepryszką, Sopotem, Tanwią
i Szumem, charakteryzującymi się nieskazitelną czystością wód i występowaniem progów skalnych. Trasa rozpoczyna się przy Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie i do
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Centralny szlak rowerowy Roztocza
(257 km)
Uznany przez „National Geographic” za trzeci najbardziej
interesujący szlak rowerowy w Polsce. Biegnie wzdłuż
osi Roztocza od Kraśnika do Lwowa. W polskiej części z Kraśnika do Hrebennego (187 km) szlak prowadzi
przez najciekawsze przyrodniczo i kulturowo miejsca
tego regionu, parki krajobrazowe, narodowe i rezerwaty
przyrody. W granicach gminy Józefów szlak liczy 16 km
i prowadzi: 4,5 km asfaltem przez wsie Górecko Stare
i Brzeziny, po czym skręca w leśną drogę do kompleksu
torfowiskowego „Jęzior”, gdzie występuje wiele gatunków
gadów, płazów, ptaków oraz rzadkich roślin. Za „Jęziorem”,
we wsi Borowina, szlak wraca na asfalt. 1 km dalej, już
w Józefowie, otaczają go, z jednej strony pomnikowe lipy,
z drugiej – dolina rzeki Nepryszki, która tutaj bierze swój
początek. 200 m dalej, na terenie Nadleśnictwa Józefów,
znajduje się ścieżka dydaktyczna i Izba Przyrodnicza.
W Józefowie szlak biegnie przez centrum miasta i prowadzi do Hamerni, a dalej przez las drogą gruntową do wsi
Nowiny, należącej już do gminy Susiec.

5 km do Janowa Lwowskiego

Trasa rowerowa do Florianki (13 km)
Rozpoczyna się przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym
Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu.
Prowadzi obok stawów „Echo” gościńcem florianieckim (teren RPN) przez Floriankę do Górecka Starego.
Florianka to maleńki przysiółek – mieszka w niej zaledwie kilka osób, ale jest znana z hodowli konika
polskiego oraz polskiej owcy nizinnej odmiany urhuskiej. Turystom udostępniono ścieżkę dendrologiczną powstałą na bazie szkółek Ordynacji Zamojskiej,
eksponującą na powierzchni 3,2 ha 66 gatunków
drzew i krzewów, Izbę Leśną z ekspozycją etnograficzną (mieści się tu również informacja turystyczna)
i ścieżkę krajobrazową poprowadzoną wierzchowiną
z punktem widokowym.

Florianka

Rowerem, pieszo, samochodem...
... można przemierzyć najnowszy szlak – Szlak

Geoturystyczny Roztocza Środkowego (68 km)
Eksponuje on walory geologiczne wybranych miejsc, stąd
na jego mapie znajdują się kamieniołomy w Józefowie,
Szopowym, Krasnobrodzie, Nowinach; sztolnie w Senderkach; góra „Wapielnia”; rezerwaty „Nad Tanwią” i „Czartowe Pole”, pracownia rzeźbiarska w Majdanie Nepryskim.
Każde z tych miejsc zostało wyposażone w tablice informacyjne, mapy i infrastrukturę umożliwiającą turyście
krótki odpoczynek. W ramach szlaku powstał pawilon
geoturystyczny i baszta widokowa w Józefowie, platforma
widokowa w kamieniołomach w Nowinach; przebudowano ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne „Nad Tanwią”, „Czartowe Pole” i przy wzgórzu „Kościółek”; zaadaptowano dla
potrzeb dydaktycznych stodołę w Hamerni.

Józefowskie kamieniołomy z basztą widokową
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WYCIECZKI „SKROJONE NA MIARĘ”

Z Józefowa można wykonywać eskapady rowerowe praktycznie w każdym kierunku.
Proponujemy kilka wycieczek, z których mogą skorzystać zarówno całe rodziny jak i samotnicy,
szukający nowych wyzwań i wrażeń. Ze względu na występowanie na trasie wycieczek odcinków
dróg szutrowych, polnych, leśnych i wykonanych z klińca, zalecamy jazdę rowerem typu MTB
lub trekking. Na mapach rodzaj nawierzchni zaznaczono: kolorem granatowym – asfalt, bruk,
zielonym – szuter, kliniec, drogi polne i leśne, żółtym – piaszczyste.

Start każdej z wycieczek odbywa się z rynku w Józefowie!
1.
Trasa rowerowa Ziemi Józefowskiej
na Roztoczu
Jej atuty już znamy (zostały opisane wcześniej), teraz
kilka praktycznych informacji dla rowerzystów. Na 74
km trasy, 49 km stanowi droga asfaltowa, 12,4 km – leśna, miejscami lekko piaszczysta, 12,6 km nawierzchni
to szuter lub kliniec. Trasa ze względu na długość, kilka odcinków terenowych i wzniesień należy do dosyć

wymagających. Sugerowany kierunek jazdy: Józefów,
Fryszarka, Borowe Młyny, Błudek, rezerwat „Czartowe
Pole”, Nowiny, Majdan Sopocki, Husiny, wzgórze Kamień,
Stanisławów, Górniki, Szopowe, góra Młynarka, Józefów
Roztoczański, Majdan Kasztelański, Górecko Stare, Górecko Kościelne, Tarnowola.

Miejsca warte zobaczenia (odległości od punktu startu):
7,7 km

most na rzece Sopot we Fryszarce; po osadzie
w której „fryszowano”, czyli wytapiano surówkę żelaza z rud darniowych, pozostała już tylko
nazwa,

9 km

pomnik upamiętniający miejsce stacjonowania partyzanckiego oddziału radzieckiego dowodzonego przez Miszkę Tatara, który zginął
1.06.1943 r. w bitwie o Józefów,

11,7 km pomnik poświęcony partyzantom poległym
w bitwie pod Maziarzami,
18 km

parking przy moście w Borowych Młynach
na rzece Tanew; wsłuchując się w szum płynących wód można poddać się urokowi tego
miejsca,

26,5 km

Błudek, miejsce kaźni żołnierzy Armii Krajowej dokonanej przez NKWD i organy „władzy ludowej”,
Góra Młynarka

8

28 km

rezerwat „Czartowe Pole”, utworzony w celu zachowania w stanie naturalnym cech krajobrazu malowniczo ukształtowanego odcinka doliny rzeki Sopot z występującymi tu wodospadami i bogatą roślinnością.
Na terenie rezerwatu znajdują się ruiny papierni wybudowanej w 1729 r. przez Ordynację Zamojską,
zniszczonej w wyniku pożaru w 1883 r.,

33 km

zalew rekreacyjny w Majdanie Sopockim; zbiornik o powierzchni 16 ha tworzą spiętrzone wody rzeki Sopot
(wokół noclegi i gastronomia),

38 km

źródła rzeki Sopot, będące pomnikiem przyrody nieożywionej w Husinach,

40 km

pomnik przyrody nieożywionej na wzgórzu „Kamień” nazywany „Piekiełkiem”, na który składają się wapienne
bloki skalne z epoki miocenu,

51 km

góra Młynarka jest wzniesieniem ostańcowym zbudowanym ze skał kenozoicznych, punkt widokowy na
Roztocze i Kotlinę Sandomierską, zimą funkcjonuje tu wyciąg narciarski,

58 km

rezerwat „Szum”, utworzony w celu ochrony przełomowego odcinka rzeki Szum przez strefę krawędziową
Roztocza z jej progami skalnymi i bogatą szatą roślinną,

59 km

Górecko Kościelne, śródleśna wieś, założona w 1582 r., z wartym obejrzenia modrzewiowym kościołem z 1768 r., muzeum parafialnym i kapliczką na wodzie, do której prowadzi aleja pomnikowych dębów.
9

Florianka

2.
Śladami Ordynacji Zamojskiej
karskim musimy ponownie wrócić na drogę wojewódzką.
Po 1 km skręcamy w prawo na Panasówkę, a po 1,45 km
w lewo do Tarnowoli. Na końcu wsi docieramy do trasy
rowerowej Ziemi Józefowskiej, którą jedziemy przez 6 km
od Tarnowoli do Górecka Starego, stąd trasą rowerową
do Florianki (13 km) docieramy do Zwierzyńca. Droga powrotna prowadzi przez 23-kilometrowy odcinek „Centralnego szlaku rowerowego Roztocza”.

Wycieczka ma 47 km długości. Przez 34 km prowadzi drogą asfaltową, 8 km to nawierzchnia szuter lub kliniec, a 5
km droga leśna, miejscami lekko piaszczysta. Trasa łatwa,
z wyjątkiem wyczerpującego 1,5 km podjazdu z Soch do
Szozd. Na wycieczkę wyruszamy z Józefowa w kierunku
Biłgoraja ulicą Kościuszki (droga wojewódzka) i bezpośrednio za rondem wjeżdżamy na drogę rowerową, którą
jedziemy 700 m, po czym z parkingu przy zalewie wędMiejsca warte zobaczenia (odległości od punktu startu):
8 km

Górecko Kościelne (opis – trasa nr 1),

9 km

rezerwat „Szum” (opis – trasa nr 1),

15 km

Florianka (opis – trasa rowerowa do Florianki),

21 km

stawy „Echo”; z platformy widokowej można
podziwiać piękne widoki, albo spędzić trochę
czasu na plażowaniu,

22 km

Zwierzyniec, z XIX-wiecznymi klasycystycznymi
zabudowaniami zarządu Ordynacji Zamojskiej,
Ośrodkiem Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego, barokowym kościołem na wodzie, browarem z 1806 r.,

25 km

Sochy, wieś spacyfikowana 1.06.1943 r. przez
hitlerowców, o tych tragicznych wydarzeniach
informuje tablica usytuowana przy cmentarzu,

44 km

torfowisko „Jęzior”, stwierdzono tu występowanie 5 gatunków gadów, 8 gatunków płazów
i kilkudziesięciu gatunków ptaków oraz wielu
okazów rzadkich roślin.
Aleja dębów w Górecku Kościelnym
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3.
Z dala od cywilizacji
Proponowana wycieczka ma długość 49 km, w tym przez
28 km wiedzie drogą asfaltową, 12 km drogą szutrową,
a 9 km drogami leśnymi i polnymi. Trasa łatwa z wyjątkiem 3-km odcinka w rezerwacie „Nad Tanwią”. Ponad
połowa szlaku wiedzie Parkiem Krajobrazowym Puszczy
Solskiej. Pierwszych 18 km do Borowych Młynów pokonujemy „Trasą rowerową Ziemi Józefowskiej na Roztoczu”, dalej, 8 km do „szumów” w rezerwacie „Nad Tanwią”,
łącznikowym szlakiem rowerowym (znaki niebieskie)
i 3 km „Szlakiem geoturystycznym Roztocza Środkowego”. Tą samą trasą jedziemy z „szumów” do Suśca, po
czym w Suścu skręcamy w lewo na „Centralny szlak rowerowy Roztocza”, którym dotrzemy do Józefowa.

400 m do „Kościółka”

Miejsca warte zobaczenia (odległości od punktu startu):
7,7 km

Fryszarka (opis – trasa nr 1),

9 km

pomnik (opis – trasa nr 1),

11,7 km pomnik (opis – trasa nr 1),
18 km

parking przy moście w Borowych Młynach
(opis – trasa nr 1),

27 km

„Kościółek” zwany też „Zamczyskiem” w rezerwacie „Nad Tanwią”; piaszczyste wzniesienie
o stromych zboczach położone w widłach rzek
Tanwi i Jelenia,

29 km

szumy w rez. „Nad Tanwią”; na odcinku 400 m
rzeki Tanew znajdują się 24 progi skalne, tworzące małe wodospady,

33 km

Susiec, siedziba gminy, miejscowość turystyczna z bogatą ofertą noclegową i gastronomiczną,

41 km

rezerwat torfowiskowy „Nowiny” utworzony
w celu zachowania bogatej roślinności wodnej i torfowiskowej śródleśnych bagien.
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Droga rowerowa do Hamerni

4.
Nad zalew do Majdanu Sopockiego
cieramy do tamy na rzece Sopot, której spiętrzone wody
tworzą zalew rekreacyjny. Wokół znajdują się ośrodki
wypoczynkowe, punkty gastronomiczne i plaża. Kontynuujemy jazdę wracając do miejsca zjazdu w piaszczystą
drogę, skręcamy w prawo i po 700 m, na skrzyżowaniu
również skręcamy w prawo. Jedziemy 2 km przez Majdan Sopocki, dojeżdżamy do skrzyżowania z Centralnym
szlakiem rowerowym Roztocza, ponownie skręcamy
w prawo i wracamy do Hamerni, po lewej stronie mijając rezerwat torfowiskowy Nowiny. W Hamerni kierujemy się na Siedliska, z których drogą rowerową dotrzemy
do Józefowa.

Najłatwiejsza wycieczka o długości 25 km, w tym 17 km
to droga asfaltowa, 3 km brukowana droga rowerowa,
5 km droga leśna. Pierwszych 8 km – przez Józefów do
Hamerni, a później do Nowin, pokonujemy Centralnym
szlakiem rowerowym Roztocza, który w Nowinach na
odcinku 500 m pokrywa się z trasą rowerową Ziemi Józefowskiej. Trasy rozdzielają się w miejscu zjazdu z drogi asfaltowej na ścieżkę, która biegnie pod wiaduktem
kolejowym wzdłuż wartko płynącego Sopotu. Kolejne
1,5 km jedziemy leśną drogą, po prawej stronie mając
dolinę rzeki Sopot. Z lasu wyjeżdżamy w Majdanie Sopockim, skręcamy w prawo i lekko piaszczystą drogą doMiejsca warte zobaczenia (odległości od punktu startu):
8 km

urokliwe miejsce nad rzeką Sopot,

10 km zalew w Majdanie Sopockim,
13 km rezerwat torfowiskowy „Nowiny” (opis – trasa nr 3).

14

Rez. „Czartowe Pole”

5.
Parkiem Krajobrazowym Puszczy Solskiej
Trasa łatwa, ma 30 km. Przez 26 km wiedzie
drogą asfaltową, a 4 km jedziemy nawierzchnią szutrową i typu kliniec. To propozycja dla
osób, dla których przejechanie całej trasy
nr 1 jest trudne do zrealizowania. 22 km wycieczki, od Józefowa do rezerwatu „Czartowe
Pole”, pokrywa się z „Trasą rowerową Ziemi
Józefowskiej”. Od rezerwatu jedziemy 2 km
przez Hamernię i na skrzyżowaniu skręcamy
w lewo, kierując się Centralnym szlakiem rowerowym Roztocza do Józefowa.

Miejsca warte zobaczenia
(odległości od punktu startu):
7,7 km

Fryszarka (opis – trasa nr 1),

9 km

pomnik (opis – trasa nr 1),

11,7 km pomnik (opis – trasa nr 1),
20,5 km Błudek (opis – trasa nr 1),
22 km

Rezerwat „Czartowe Pole”
(opis – trasa nr 1),

22,3 km stodoła zaadaptowana przez
Nadleśnictwo Józefów dla potrzeb
dydaktycznych, udostępniana tylko
grupom, tel. 84 687 80 05
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1,5 km do góry Młynarka

6.
Szlak geoturystyczny Roztocza Środkowego
droga asfaltowa, 20 km droga leśna i gruntowa, miejscami lekko piaszczysta, 4 km to nawierzchnia typu szuter
lub tłuczeń. Proponujemy wyjazd z Józefowa ulicami Kościuszki i Leśną w kierunku Krasnobrodu i Suśca.

To propozycja wycieczki dla zaawansowanych, nie tylko
ze względu na długość, ale też wiele podjazdów i trudne miejscami odcinki terenowe. Atuty szlaku już znamy
(zostały opisane wcześniej), teraz kilka praktycznych informacji dla rowerzystów. Na 68 km trasy 44 km stanowi

Miejsca warte zobaczenia (odległości od punktu startu):

Pawilon geoturystyczny

9 km

0 km

pawilon geoturystyczny, mieści się przy rynku
w Józefowie i pełni funkcję wystawienniczą.
W boksach tematycznych przedstawione są
walory przyrody nieożywionej Roztocza i eksponaty wykonane z miejscowego kamienia,

0,8 km

ścieżka dydaktyczna i Izba Przyrodnicza przy
siedzibie Nadleśnictwa Józefów,

2,6 km

pracownia rzeźbiarska w Majdanie Nepryskim,

5,7 km

góra „Młynarka” (opis – trasa nr 1),

sztolnie w Senderkach, podziemne wyrobiska po eksploatacji piaskowca wapnistego, wykorzystywanego do
wyrabiania kamieni młyńskich, browarnych i żaren. Sztolnie nie są udostępnione do zwiedzania,

10,5 km „Szkoła 69”, szkoła z XIX w. zaadaptowana na pub w stylu angielskim. Są tu organizowane koncerty znanych artystów, m.in. występował tu Ray Wilson z Genesis,
20 km

zbiornik rekreacyjny w Krasnobrodzie o powierzchni 23 ha z dobrze rozwiniętą infrastrukturą turystyczną,
plażą i bazą gastronomiczną,
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Podjazd do wieży widokowej w Krasnobrodzie

21 km

wieża widokowa i kamieniołom w Krasnobrodzie, gdzie w skałach można znaleźć pozostałości fauny i flory z ery mezozoicznej (sprzed 60 mln lat),

23 km

zespół klasztorny z XVII w.,

35 km

wzgórze „Wapielnia” najwyższe wzniesienie Roztocza Środkowego
– 386 m n.p.m.,

43 km

wieża widokowa,

44 km

Susiec, miejscowość turystyczna z bogatą ofer tą noclegową
i gastronomiczną,

49 km

szumy w rezerwacie „Nad Tanwią” (opis – trasa nr 3),

51 km

„Kościółek” (opis – trasa nr 3),

59 km

platforma widokowa i kamieniołom k. Nowin, gdzie odsłaniają się kenozoiczne (sprzed 20 mln lat) masywne wapienie detrytyczne i drobnoziarniste organodetrytyczne,

61 km

rezerwat „Czartowe Pole” (opis – trasa nr 1),

3 km do wzgórza Wapielnia

61,3 km stodoła zaadaptowana przez Nadleśnictwo Józefów (opis – trasa nr 5),
68 km
1 km do „Kościółka”

baszta widokowa i kamieniołom Babia Dolina w Józefowie.
W skałach wapiennych sprzed 20 mln lat są widoczne studnie
i kominy krasowe oraz muszle różnych gatunków małży.

Kamieniołom w Nowinach
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Szlak geoturystyczny Roztocza Środkowego
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turystyka
piesza
Załóż wygodne buty i ruszaj!
Wędrówki piesze to doskonały sposób
na dotarcie w najbardziej odległe miejsca
roztoczańskiej krainy. W gminie Józefów
jest szeroko rozbudowana sieć tras turystyki
pieszej. Szlaki piesze pozwalają poznać
przyrodę Puszczy Solskiej, Roztoczańskiego
Parku Narodowego czy Krasnobrodzkiego
Parku Krajobrazowego.

Warto wiedzieć
Turystyka piesza ma swoich licznych
zwolenników także wśród mieszkańców
gminy. Jej pomysłodawcą i propagatorem był
Józef Jóźwiak, miłośnik Roztocza, długoletni nauczyciel miejscowego Liceum Ogólnokształcącego.
Zapoczątkowane przez niego w 1956 r. wędrówki
piesze po urokliwych zakątkach Roztocza stały
się tradycją regionu i podstawą do wytyczenia
obecnie istniejących tras. Kontynuatorem jego
tradycji od roku 1997 jest Stowarzyszenie
Wychowanków LO w Józefowie, które co
roku (we wrześniu) organizuje rajd
pieszy nazwany jego imieniem.

Gminę Józefów można zwiedzać, korzystając z siedmiu
szlaków turystycznych oraz ścieżek poznawczych. Są one
dobrze oznakowane, wyposażone w tablice informacyjne. W wielu miejscach przygotowano miejsca postojowe
z możliwością grillowania czy rozpalenia ogniska. W tych
urokliwych zakątkach natchnienia szukają artyści, którzy
wybierają je często na warsztaty fotograficzne czy plenery malarskie.

Kamieniołom w Józefowie
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sztolnie, w Starej Hucie zaglądamy do „Szkoły 69”
i przechodząc przez Lasowe, wkraczamy do Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Szlak im. Aleksandry Wachniewskiej
(67 km – zielony)
Prowadzi ze Zwierzyńca do Florianki przez północnozachodnie tereny gminy Józefów. Na szlaku znajduje się
wiele ciekawych historycznie miejsc, w tym Muzeum
Historyczne Światowego Związku Żołnierzy AK Inspektoratu Zamojskiego w Bondyrzu. Odcinek z Bondyrza do
Górecka Kościelnego (18 km) można pokonać w 5 godzin.
Dalszy fragment szlaku do Florianki (13 km) to 4 godziny
spaceru przez trudne, piaszczyste drogi.

Warto
wiedzieć
Aleksandra Wachniewska
(1902–1989) – wybitna artystka
malarka, popularyzatorka piękna
przyrody Roztocza. Przyczyniła się
znacznie do utworzenia wielu roztoczańskich rezerwatów przyrody, a także Roztoczańskiego
Parku Narodowego.

Na szlaku Ziemi Józefowskiej

Szlak Ziemi Józefowskiej (42,5 km – zielony)
Wędrówkę rozpoczynamy w Józefowie, idziemy przez
Osuchy, rezerwat „Czartowe Pole” do Długiego Kąta. Szlak
wiedzie przez (bory Puszczy Solskiej) malownicze kamieniołomy, miejsca związane z działalnością partyzantów,
urzekającą dolinę rzeki Sopot z małymi wodospadami –
„szumami” i rezerwat torfowiskowy „Nowiny” do Długiego
Kąta.

Szlak Walk Partyzanckich (102 km)
Biegnie z Tomaszowa Lubelskiego przez Susiec, Borowe
Młyny, Osuchy, Sigłę do Górecka Kościelnego. Upamiętnia miejsca związane z niemiecką akcją przeciwko partyzantom, zorganizowaną na początku czerwca 1944
roku. Trasa wiedzie południową granicą gminy, ukazując
najładniejsze fragmenty Puszczy Solskiej 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 Krawędziowy (52,5 km – czerwony)
Jedna z najpiękniejszych tras prowadzących przez Józefów. Łączy Zwierzyniec z Suścem. Na pokonanie odcinka
Józefów – Zwierzyniec (30 km) potrzeba ok. 9 godzin.
Po drodze odwiedzimy Górecko Kościelne, rezerwat
„Szum”, Górecko Stare, Floriankę, Tarnowolę i kamieniołomy oraz Sochy. Tuż przed Zwierzyńcem podziwiamy stawy „Echo” w Roztoczańskim Parku Narodowym.

Szlak Łącznikowy Józefów – Senderki (10 km)
Trasa z Józefowa przez Majdan Nepryski, Szopowe, Górniki
Stare, Potok do Senderek łączy miasteczko ze Szlakiem
Centralnym. Prowadzi przez „górnicze” miejscowości,
związane na przestrzeni wieków z eksploatacją kamienia.
Pasjonaci geologii znajdą na szlaku między innymi kamieniołomy i sztolnie. Jego pokonanie zajmuje ok. 3 godzin.

Przejście z Józefowa do Suśca strefą krawędziową Roztocza (22,4 km) zajmuje ok. 7 godzin. Trasa wiedzie przez
Pardysówkę, „Czartowe Pole”, Hamernię, Nowiny, Górę Żydowską, Górę Spaloną, Błudek i Oseredek.

Szlak Centralny (143 km – niebieski)

Szlak Łącznikowy Nowiny – Krasnobród (16 km)

Biegnie trasą Bełżec – Tokary przez całe polskie Roztocze. Obecnie został wydłużony aż do Horyńca. Szlak przechodzi przez północną część gminy Józefów. Odcinek od
Zwierzyńca do wzgórza Kamień potocznie nazywane Piekiełkiem koło Stanisławowa (25 km) można pokonać w
ciągu 8 godzin. Po drodze w Senderkach odwiedzamy

Przez szlak Ziemi Józefowskiej łączy szlak krawędziowy ze
szlakiem centralnym. Prowadzi doliną rzeki Sopot przez
malownicze lasy sosnowe. Przechodzi przez Majdan Sopocki i Husiny. Na wędrówkę zaplanujmy ok. 5 godzin.
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ŚCIEŻKI POZNAWCZE
W okolicach gminy Józefów wytyczono kilka ścieżek dydaktycznych,
które oferują poznanie unikatowych wodospadów na rzece Sopot,
różnorodności drzewostanu i gatunków roślin runa leśnego, alei
pomnikowych dębów, sztolni, architektury sakralnej oraz głazów
i wzgórz związanych z legendami regionu.

Ścieżka w rezerwacie „Czartowe Pole” (1,5 km)

Ścieżki w Długim Kącie

Ścieżka prowadzi doliną rzeki Sopot, koło Hamerni, przez
część rezerwatu krajobrazowego „Czartowe Pole”, gdzie
można podziwiać malownicze progi skalne zwane „szumami” czy ruiny ordynackiej papierni z XVIII w. Na jej trasie znajdziemy także obelisk z 1931 roku, wybudowany
przez żołnierzy Szkoły Podchorążych Sanitarnych przebywających tu na letnich manewrach. Obecnie są tu
symboliczne mogiły upamiętniające partyzantów
poległych w walce z niemieckim okupantem. Przejście
zajmuje ok. 40 minut.

Wiodą przez bór jodłowy i las sosnowy. Trasy wytyczają
barwne strzałki:

Ścieżka w rezerwacie „Szum” (2,5 km)

znaki niebieskie

ścieżka dydaktyczna historycznokrajobrazowa na wzgórze Hołda
z punktem widokowym,

znaki zielone

ścieżka przyrodniczo-edukacyjna
„przez wyrąb”,

znaki czerwone

ścieżka przyrodnicza bór jodłowy
i zaczarowany las.

Na trasie znajdują się kolejne wiaty przystankowe, gdzie
można odpocząć i pobawić się z dziećmi.

Nazwa ścieżki pochodzi od nazwy rezerwatu krajobrazowego, utworzonego w 1958 r., chroniącego dolinę rzeki
Szum. Jej główną atrakcją są małe wodospady i bory,
a w nich okazałe drzewa. Na ścieżce spotkamy także
śródleśne jeziorko przy małej elektrowni wodnej otoczone lasem. Wycieczka wzdłuż Szumu to godzinny spacer.

Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w Józefowie
(260 m)
Jest elementem Szlaku Geoturystycznego Roztocza
Środkowego. Wejście na ścieżkę znajduje się koło
budynku Straży Leśnej przy Nadleśnictwie Józefów.
Podczas krótkiego spaceru możemy podziwiać pomnikowe drzewa, dawny pręgierz, XVIII-wieczny lamus
służący niegdyś jako spichlerz oraz przechowalnia
dokumentów i ksiąg. Na trasie można odpocząć na
ławeczkach i rozpalić ognisko.

Ścieżka nad Szumem w Górecku Kościelnym
Rozlewiska Szumu to królestwo bobrów. Do żeremia bobrowego dotrzemy po kładkach, a kilometrową wędrówkę rozpoczynamy przy kapliczce Na Wodzie, która stoi na
palach ponad wodami Szumu. Wypływają spod niej źródła, których wody mają uzdrawiającą moc.

22

Rez. „Czartowe Pole”

Ścieżka na wzgórze Kamień
k. Stanisławowa (1,3 km)

Ścieżka dendrologiczna we Floriance
Na powierzchni ponad 3 ha jest reprezentowanych 66
gatunków drzew i krzewów, leśnych i ozdobnych, występujących w lesie powstałym po dawnych szkółkach
Ordynacji Zamojskiej. We Floriance można zobaczyć: cisy,
czarny orzech, modrzew syberyjski, korkowiec amurski,
choinę kanadyjską, tuje, brzozy papierowe, jodły kalifornijskie, cyprysik groszkowy.

Góra Kamień to pomnik przyrody. Wzniesienie o wysokości 348 m n.p.m. ma też swoją iście diabelską nazwę
– „Piekiełko”. Kiedyś pozyskiwano stąd kamień. Obecnie można tu zobaczyć jedynie grupę pięknych głazów
o różnym kształcie. Według legendy to pozostałości po
niedokończonym piekle. Okoliczni mieszkańcy uważają
to wzgórze za przeklęte, na którym odbywają się sabaty
czarownic. Do „Piekiełka” najłatwiej dojść ścieżką dydaktyczną rozpoczynającą się w Stanisławowie, przy której
ustawiono tablice informacyjne dla turystów. Na szczycie
przygotowano miejsce odpoczynku dla turystów.

Ścieżka krajobrazowa we Floriance
Ukazuje enklawę pól wśród lasów Roztoczańskiego Parku
Narodowego. Biegnie od Izby Leśnej do Ośrodka Hodowli
Zachowawczej Konika Polskiego. Ścieżka wspina się na
wierzchowinę skąd roztacza się widok na panoramę
Florianki. Charakterystycznymi elementami krajobrazu są
stare drzewa i aleje, zabudowania leśniczówek z sadami
i stawami. Przy głównej drodze stoi wysoki na 30 metrów
dąb szypułkowy Florian. Jego wiek jest szacowany na
ok. 400 lat.

Ścieżka edukacyjna Senderki (2,5 km)
Trasa prowadzi borem sosnowym. Jest oznaczona strzałkami z nietoperzem. Na przystankach znajdziemy tablice
z zasadami hodowli i ochrony lasu oraz jego mieszkańców, a także informajce o sztolni w Senderkach, gdzie
wydobywano kamień. Wstęp do dawnych kopalni jest zabroniony, bowiem podziemne tunele, w większości dziś
zasypane, nie są w żaden sposób zabezpieczone.
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nordic
walking
PIESZO, ALE Z KIJKAMI
Osoby wędrujące z kijkami nikogo dziś nie
dziwią. Nordic walking zdobywa coraz więcej
zwolenników. To jedna z doskonalszych
i jednocześnie prostszych form aktywności
ruchowej, ale, by ten rodzaj sportu spełnił
oczekiwania, wymaga uprawiania go
na naturalnej nawierzchni.
Roztocze wydaje się więc idealne!
Na terenie gminy Józefów turyści mają trzy trasy do uprawiania nordic walkingu o zróżnicowanym stopniu trudności, dostosowane do potrzeb osób w różnym wieku.
Szlaki, o łącznej długości prawie 29 km, są oznakowane,
wyposażone w dodatkowe drogowskazy oraz tablice
z mapą, informacjami o sposobie pomiaru tętna i propozycjami ćwiczeń nordic walking.
Wszystkie trzy ścieżki mają swój początek obok budynku
Urzędu Miejskiego w Józefowie, gdzie jest umieszczona
tablica ogólna ze schematem tras nordic walking.

Wytyczone trasy przebiegają przez Roztocze Środkowe
z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Solskiej. Wiodą przez
lasy nadleśnictw Józefów i Zwierzyniec oraz lasy prywatne. Prowadzą drogami gruntowymi nieutwardzonymi,
szutrowymi i leśnymi.

Góra Młynarka
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Trasa nr 1 – „Mała Pętla” (7,2 km)
Trasa w początkowym odcinku prowadzi ulicami miasta do rozwidlenia, gdzie
znajduje się drogowskaz. Dalej przebiega w pobliżu kamieniołomów, przecina dolinę rzeki Nepryszki, następnie wiedzie wzdłuż zalewu z możliwością wędrowania
po kostce brukowej lub plaży. Kolejny fragment szlaku prowadzi przez kompleks torfowiskowy „Jęzior”, pokrywając się z trasą rowerową i dalej lasem sosnowym wraca nad
zalew. Stąd ul. Słoneczną, przez rondo i ul. Źródlaną do centrum rekreacyjnego, doliną
Nepryszki i ul. Leśną wracamy do centrum.
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Trasa nr 2 – „Średnia Pętla” (9 km)
Typowa trasa leśna. W mieście prowadzi do skrzyżowania z ulicą Nową, dalej biegnie
drogami leśnymi z długim odcinkiem drogi szutrowej w kierunku Fryszarki, zgodnie
z trasą rowerową Ziemi Józefowskiej. Po przejściu długiego, prostego odcinka skręca na szlak pieszy zielony. W drodze powrotnej, także szlakami pieszymi, prowadzi
do Józefowa, do drogowskazu tras nordic walking.
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Trasa nr 3 – „Duża Pętla” (12,6 km)
Trasa jest dość zróżnicowana pod względem różnicy poziomów i ciekawa krajobrazowo, szczególnie na odcinku z Szopowego do Majdanu Nepryskiego.
Przebieg pierwszych 6 km trasy do miejscowości Szopowe praktycznie pokrywa
się z fragmentem Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego. Dalej trasa prowadzi przez leśne zagajniki. Na szlaku znajdują się punkty pomiaru tętna i tablice
z propozycjami ćwiczeń nordic walking. Zbaczając ze szlaku możemy wejść na
wzgórze Młynarka, gdzie znajduje się stacja narciarska i punkt widokowy.

Czuj kij!
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wodne
atrakcje
Nowe kąpieliska to niewątpliwie letnia
atrakcja gminy Józefów. W ciągu ostatnich
kilku lat zalew w Józefowie i akwen
na rzece Nepryszce przerodziły się
w prawdziwe centra rekreacji.
Kąpielisko przy wjeździe do miasta od strony Biłgoraja
to dwa zbiorniki, stary – wędkarski i nowy – rekreacyjny. Połączone zostały kanałem, nad którym wybudowano
16-metrową kładkę. Zalew otacza piaszczysta plaża. Wokół prowadzi szeroki na 3 metry trakt spacerowo-rowerowy. Nowy zbiornik, o powierzchni ponad 2 ha, powstał
w miejscu byłej kopalni piasku co gwarantuje, że
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woda w nim jest przyjemnie ciepła i zachęca do kąpieli.
Zalew to miejsce idealne nie tylko dla plażowiczów.
Można też pospacerować po drewnianym molu, poszaleć na zjeżdżalni wodnej, czy skorzystać z wypożyczalni
sprzętu, która oferuje m.in. rowery wodne i kajaki. Można
nimi przepłynąć kanałem z jednego do drugiego zalewu.
Niezwykłą atrakcją są kule sferyczne, wypełnione powietrzem, do których można wejść i nimi popływać. Dla miłośników aktywnego wypoczynku wydzielono miejsce do
gry w siatkówkę plażową. Zmotoryzowani turyści mają do
dyspozycji nowy parking.

na placu zabaw, ale także w parku linowym. Ci, którzy
potrzebują zastrzyku adrenaliny, mogą spróbować sportów ekstremalnych, pokonując tor do pump-trucku, albo
staczając się ze zbocza w kulach sferycznych po specjalnym torze do zorbingu.
Nad bezpieczeństwem wypoczywających na kapieliskach czuwają ratownicy. Obiekty są monitorowane.
Dzięki tym inwestycjom gmina dysponuje jedną z najbardziej atrakcyjnych ofert turystycznych w regionie,
a w planach ma kolejne.

Drugie centrum rekreacji powstało w otoczeniu zbiornika
na rzece Nepryszce. Maluchy mogą tu poszaleć nie tylko
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spływy
kajakowe
Spływaj z miasta, Roztocze czeka!
Urzekają swoją dzikością. Miejscami łagodne, chwilami potrafią zmienić się
w rwące potoki. Rzeki Roztocza należą do najpiękniejszych szlaków wodnych.
Kajakarze mogą tu przeżyć niezapomnianą przygodę, pokonując nieoczekiwane
rzeczne zasadzki, które kryją się za każdym zakrętem. Na spływy kajakowe
można się wybrać z rodziną czy przyjaciółmi i wspólnie zachwycać się pięknem,
które stworzyła natura.

Proponowane przez nas
trasy są bardzo popularne wśród kajakarzy.
Przebiegają przez szereg
malowniczych miejscowości, w otoczeniu sielskich
krajobrazów – pól, lasów
i wzgórz. W trakcie spływu znajdziemy też kilka
miejsc do kąpieli.
Turyści najchętniej wybierają wodne szlaki wzdłuż
Tanwi i Wieprza. Trasy są
podzielone na kilka etapów.
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Etapy proponowane
na rzece Wieprz
Trasa urokliwa, bezpieczna, urozmaicona
małymi wodospadami. Na ostatnim odcinku,
przed Szczebrzeszynem, z szybszym nurtem.
Obrocz – Zwierzyniec (zalew Rudka)
(odcinek ok. 7 km, czas spływu ok. 2 godz.),
Zwierzyniec (zalew Rudka) – Bagno
(odcinek ok. 5 km, czas spływu ok. 1,5 godz.),
Bagno – Turzyniec – Żurawnica
(odcinek ok. 5 km, czas spływu ok. 1,5 godz.),
Żurawnica – Brody
(odcinek ok. 4 km, czas spływu ok. 1 godz.),
Brody – Szczebrzeszyn
(odcinek ok. 5 km, czas spływu ok. 1,5 godz.).
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Etapy proponowane
na rzece Tanew
Trasa szeroka, malownicza, miejscami kręta,
polecana na rodzinną wyprawę.
Olchowiec – Osuchy
(odcinek ok. 9 km, czas spływu ok. 3 godz.),
Osuchy – Pisklaki
(odcinek ok. 8 km, czas spływu ok. 2 godz.),
Osuchy – Rakówka (Kucły)
(odcinek ok. 16 km, czas spływu ok. 4 godz.),
Osuchy – Króle Stare
(odcinek ok. 25 km, czas spływu ok. 7 godz.).

Podczas spływu należy pamiętać, że rzeka jest naturalnym
środowiskiem dla fauny roztoczańskiej, słynącej z pstrągów potokowych, lipieni i innych ryb, które są gratką dla
wędkarzy. Zachowanie spokoju i dbanie o czystość rzeki
podczas wypraw kajakowych zostaną docenione przez
„uśmiech” niejednego wędkarza na trasie spływu.
Do wioseł!
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wspinaczka
Zabawa w tarzana

uczy opanowania, technik utrzymania równowagi. Pomaga pokonać lęk wysokości czy strach.

Miejscem wspaniałej, emocjonującej zabawy są
parki linowe i sztuczne ścianki wspinaczkowe.
To świetna forma aktywnego spędzenia czasu.

Dla tych, którzy lubią się wspinać, w centrum miasta,
przy szkole, stanęła ściana wspinaczkowa, nie tylko dla
odważnych. Mogą na niej ćwiczyć amatorzy, niemający
dotąd żadnej styczności ze wspinaniem. Dzieci zapewne spożytkują spore zasoby energii. Początkujący „alpiniści” mogą na takim urządzeniu rozwijać sprawność
fizyczną, ćwiczyć kondycję.

W Józefowie w okolicy zbiornika „Nepryszka” powstał
park linowy dla dzieci. To konstrukcja linowa zamontowana na drzewach, pomiędzy którymi powieszone są
różne przeszkody, mostki, kładki, drabinki, pętle i siatki. Zabawa „w Tarzana” dostarcza niezwykłych wrażeń,

Wspinaczka ściankowa może być traktowana jako samodzielny sport lub forma rozgrzewki przed wyprawą w góry.

Park linowy przy ul. Źródlanej w Józefowie
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Ściana wspinaczkowa przy Szkole Podstawowej w Józefowie
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narty
biegowe

Biegiem na nartach
Malownicze krajobrazy Roztocza urzekają o każdej
porze roku. Także zimą mają wiele do zaoferowania.
Szerokie, leśne drogi, zaśnieżone drzewa i wzniesienia
to bajkowa sceneria w sam raz na krótką przebieżkę...
na nartach. Gmina Józefów proponuje narciarzom
biegowym trzy trasy o różnej długości, różnej trudności
i różnorodnie ukształtowanym terenie.

Kiedy biel razi w oczy piękno widać wyraźniej
Pierwsza prowadzi przez tereny o dużych walorach krajoznawczych, w pobliżu kamieniołomów, przez dolinę
rzeki Nepryszki i józefowski zalew. Druga wiedzie przeważnie leśnymi dróżkami, przez bory Puszczy Solskiej.
Z kolei trzecia, najdłuższa, jest też najbardziej urozmaicona zarówno pod względem ukształtowania terenu jak
i krajobrazu. W jej pobliżu znajduje się wzgórze Młynarka,
na którym biegówki możemy zamienić na narty zjazdowe.
Jest tam bowiem stacja narciarska i punkt widokowy,
z którego rozpościera się niezwykły widok na Roztocze.

Szlaki narciarskie pokrywają się z trasami do uprawiania
nordic walking, ale zimą można je odkryć na nowo. Przykryte śniegiem wyglądają zupełnie inaczej, dostarczają
innych wrażeń. Na nartach możemy dotrzeć i zobaczyć
miejsca trudno dostępne o innej porze roku.
Turyści mają do wyboru trasy: „małą”, „średnią” i „dużą”
(opis – trasy nordic walking), ale każda z nich charakteryzuje się niskim stopniem trudności ze względu na niewielką różnicę wzniesień.
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narty
zjazdowe
Na narty do Szopowego
Roztoczańskie wzgórza i pagórki przyciągają narciarzy zjazdowych, tym bardziej
że stoków z wyciągami narciarskimi przybywa. Atrakcyjne miejsce dla amatorów
białego szaleństwa ma także gmina Józefów. Pośród lasów Puszczy Solskiej
znajduje się niewielka wioska Szopowe, nad którą wznosi się góra Młynarka.
Tutaj można poszusować z dala od zatłoczonych i gwarnych metropolii,
w ciszy i spokoju.
Stok Ośrodka Narciarskiego „Szopowe” przez wielu jest
uważany za najlepszy do nauki jazdy na nartach i desce
snowboardowej. Narciarze mają tu do wyboru 4 trasy
zjazdowe. Dwie o długości 300 i 400 m służą zaawansowanym miłośnikom nart, dwie kolejne, o długości 200
i 150 m, są przeznaczone dla osób rozpoczynających przygodę z tym sportem. Oprócz tego, przygotowany jest tor
saneczkowy. Na stoku funkcjonują wyciągi linowe.

Dla polepszenia warunków narciarskich stok jest dośnieżany armatką śnieżną i oświetlony, co pozwala
korzystać z wyciągu również wieczorem. Narciarze niedysponujący własnym sprzętem mogą go wypożyczyć
na miejscu. Na stoku można także korzystać z usług
szkółki narciarskiej.
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Szopowe zaprasza nie tylko narciarzy, ale całe
rodziny, które mogą tu aktywnie spędzić czas.
Jedną z atrakcji będzie zapewne niezapomniany,
zimowy spacer po górze Młynarce, z której rozpościera się piękna panorama Roztocza. Po zejściu
na dół można się ogrzać przy gorącej herbacie –
przy parkingu działa punkt gastronomiczny.
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wędkowanie
Dla osób z żyłką ...
Mikroklimat, czyste powietrze, rozległe łąki, porośnięte lasami wzgórza,
wśród których przeciskają się rzeki i potoki – wędkarstwo na Roztoczu ma
swój niepowtarzalny urok, a przy tym można tu złowić piękne okazy.
Amatorzy aktywnego wypoczynku z wędką niewątpliwie znajdą u nas sporo
urokliwych miejsc, gdzie będą mogli z satysfakcją oddać się swojej pasji.
Miejsca, które polecamy, są ogólnodostępne i administrowane przez
Polski Związek Wędkarski.
karpia, szczupaka, okonia, lina czy płoć. Na haczyk złapie się także jaź, kleń, karaś pospolity czy srebrny.
O regularne zarybianie i wyposażenie wokół akwenu
skutecznie dbają wędkarze zrzeszeni w józefowskim
kole PZW. Przy części wędkarskiej zalewu funkcjonuje stanica wędkarska PZW, dysponująca 26 miejscami
noclegowymi i kuchnią. To także doskonała baza wypadowa na wody Roztocza. Każdy zainteresowany na
miejscu uzyska wszelkie niezbędne informacje.

Zalew w Józefowie
– sprawdź jak tu biorą!
Wędkowanie w tym miejscu to wspaniały wypoczynek
w pięknej i czystej okolicy. Zbiornik rekreacyjny, położony przy ul. Słonecznej, został w ostatnich latach rozbudowany i na nowo zagospodarowany. Dziś zajmuje
ponad 5 ha powierzchni. Łatwo tu złowić dorodnego

Zalew wędkarski w Józefowie

40

Szum, Sopot i Tanew
– wędkowanie przy szumie wodospadów
W idealnej czystości wodach tych rzek występują pstrągi i lipienie.
Rzeka Szum będąca dopływem Tanwi, bierze swój początek na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego
i w pierwszej części toczy swoje wody głęboką, urokliwą doliną, by za miejscowością Sigła wypłynąć na
rozległe łąki. Między Góreckiem Starym a Kościelnym
Szum przepływa przez malowniczy rezerwat przyrody
z maleńkimi wodospadami. W jego biegu znajdują
się dwa zbiorniki zaporowe. Pierwszy w Górecku Kościelnym, z tamą małej elektrowni wodnej, to królestwo pstrąga potokowego, płoci, okonia i szczupaka.
Natomiast w drugim, kilkunastohektarowym, w miejscowości Sigła można też złowić lina, karpia, karasia
pospolitego i srebrnego. W obu akwenach, przy połowie ryb spokojnego żeru, można stosować przynęty
roślinne. Dodatkową atrakcją, związaną z wędrówką
doliną Szumu, może być obserwacja ciekawych zachowań bobrów, które mają tu swoje kolonie.
Równie atrakcyjna, zarówno pod względem przyrodniczym, jak i wędkarskim, jest rzeka Sopot, kolejny dopływ Tanwi. Płynie głęboką doliną przez Puszczę Solską, mijając po drodze rezerwat „Czartowe Pole” z jego
wodospadami, ruinami papierni, okazałym drzewostanem, roślinnością itp.

Ciekawe okazy oferuje też wspomniana wcześniej
Tanew. Od źródeł do ujścia rzeki Wirowa jest rzeką
górską, zamieszkiwaną przez medalowego pstrąga
potokowego, natomiast w dolnym jej odcinku, oprócz
pstrąga, możemy spotkać szczupaka, płoć, okonia, jazia,
klenia, brzanę, świnkę, a nawet lipienia.

Łowienie wśród uroków dzikiej przyrody to sama przyjemność, tym bardziej że na całej długości rzeki można
liczyć na „spotkanie” z pstrągiem potokowym. Prawdziwe bogactwo ryb to ponad 20-hektarowy zbiornik
zaporowy w Majdanie Sopockim, atrakcja wędkarska
roztoczańskiego Sopotu. Znajdziemy w nim karpia,
szczupaka, sandacza, płoć, lina, okonia, jazia, karasia
pospolitego i srebrnego.

Wszystkie chętnie biorą, wystarczy wędkarski trik,
tajemnicza przynęta i... cierpliwość.
Połamania wędki!
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jazda
konno
Wierzchem lub w siodle
Nie trzeba być wytrawnym jeźdźcem, żeby docenić radość przejażdżki w siodle.
Nic dziwnego, że coraz więcej osób wybiera jazdę konną jako formę turystyki
aktywnej, a wraz z miłośnikami tych fascynujących wędrówek przybywa stadnin
i szlaków konnych. Urokliwe zakątki Roztocza również możemy podziwiać
z końskiego grzbietu. Stadniny w rejonie Józefowa oferują wiele atrakcji zarówno
dla początkujących, jak i zaawansowanych jeźdźców. Organizują wycieczki, rajdy,
kuligi, podróże zaprzęgami, a nowicjuszy nauczą jeździć na koniu i obcować z nim.

„Ta r ka” i „Rozal ia” zapras zaj ą
Stadnina koni „Tarka” jest położona w Wólce Wieprzeckiej (15 km od Zamościa). Obecnie przebywa tu 50 koni
rasy małopolskiej i czystej krwi arabskiej.
„Tarka” to prawdziwa kuźnia championów i jeździeckich talentów. Konie uczestniczyły w wystawach zwierząt hodowlanych o zasięgu ogólnopolskim. Zdobyły
złote medale na wystawach „Polagra” w Poznaniu oraz
czempionaty na wystawach w Sitnie i w Białce.
W stadninie działa także sekcja jeździecka „Tarka” przy
Wojewódzkim Klubie Jeździeckim w Lublinie, a trenujący w niej młodzi zawodnicy odnoszą sukcesy na zawodach w skokach przez przeszkody.
Stadnina oferuje też lekcje jazdy konnej. Na chętnych
czeka 20 koni do jazdy i całe zaplecze – jedna kryta
i trzy odkryte ujeżdżalnie, wybiegi i plenery. Właściciele gospodarstwa organizują obozy jeździeckie,
kuligi i spotkania przy ognisku. Do dyspozycji gości
przygotowano 50 miejsc noclegowych.
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Stajnia „Rozalia” także znajduje się w Wólce Wieprzeckiej. Na stałe mieszkają tu konie rasy małopolskiej,
anglo–arabskiej oraz ulubieńcy najmłodszych – kuce.
Stajnia stale się modernizuje, oferując turystom coraz
więcej atrakcji. Oprócz nauki jazdy konnej pod okiem
doświadczonego instruktora, zaprasza na przejażdżki
bryczką, rajdy po Roztoczu, ogniska. Jest przygotowana
na zakwaterowanie nawet jeźdźca przybywającego
z własnym koniem.
Gospodarstwo dysponuje wybiegami, ujeżdżalnią na
powietrzu, ujeżdżalnią krytą oraz pastwiskami dla koni.
Ciekawe...
Jednym z pierwszych koni, jaki zamieszkał w stajni była
kasztanowata klacz Rozalia rasy kuc feliński, od której
stajnia wzięła swoją nazwę.
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Stadnina „Tarka” w Wólce Wieprzeckiej
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Szla k i konne
Warto wiedzieć
Podstawowym symbolem szlaku konnego jest pomarańczowe koło na białym tle umieszczane wzdłuż szlaku.

wym odcinku, za miejscowością Skaraszów, wchodzi na
dawny gościniec ordynacki prowadzący z Zamościa do
Zwierzyńca. Tym traktem często podróżowali ordynaci Zamoyscy i ich goście. Mimo upływu wieków gościniec jest użytkowany jako droga lokalna. Po drodze, na
wzniesieniach dociera do kilku punktów widokowych.
Pierwszy znajduje się za miejscowością Hubale.
Z niego rozciaga się wspaniały widok na Zamość,
Białą Górę, dolinę Topornicy, wzgórza Grzędy Sokalskiej i lasy Roztocza. Kolejne fascynujące obrazy
możemy podziwiać z Białej Góry, inaczej zwanej Lipską.
Wg dawnych przekazów na tym terenie według pierwotnych planów miała być zbudowana twierdza Zamość.

Roztoczański szlak konny (25 km)
To jedna z częściej wybieranych tras. Prowadzi z Wólki do Senderek. Na szlaku warto zatrzymać się przy
pomniku Powstania Zamojskiego w Szewni Dolnej,
a z góry Kotuli podziwiać roztoczańskie krajobrazy.
Doliną rzeki Wieprz przez gościniec krasnobrodzki
dojedziemy też do młyna wodnego w Bondyrzu. Po dotarciu do Senderek można kontynuować przejażdżkę
dalej przez Józefów do Borowych Młynów z wykorzystaniem Szlaku Krawędziowego Roztocza.

Ułański szlak konny (34 km)

Na szlaku mijamy też rezerwat susła perełkowanego
„Hubale” oraz kapliczkę i źródełko św. Romana (Zjawienie), z którego woda, według tradycji, ma własności
uzdrawiające z chorób oczu. W okolicy znajduje się tzw.
bezednia (jeziorko) oraz wały ziemne, utożsamiane
z grodziskiem słowiańskim.

Trasa odkryje przed jeźdźcami najbardziej urokliwe zakątki znane tylko wybrańcom.
Szlak rozpoczyna się w stadninie „Tarka” i wiedzie
z Wólki Wieprzeckiej przez Skaraszów, Zamość
i Zwierzyniec do miejscowości Hubale. W początko-

Zatem na koń!

45

warto
zobaczyć
Tu wśród lasów, łąk, szumiących potoków przeplata się przeszłość z teraźniejszością,
legenda z faktem. Gmina Józefów skrywa niejedną ciekawą tajemnicę. Warto je odkryć...
Historia zaczyna się u źródeł Nepryszki...
Podstawą założenia urbanistycznego miasta był rynek o kształcie kwadratu o boku 170 m, otoczony
drewnianymi domami z wysokimi poddaszami i wielkimi naczółkowymi dachami, pod którymi rozwijała
się działalność handlowo-usługowa.

JÓZEFÓW
Został założony na gruntach wsi Majdan Nepryski,
nad niewielką rzeką Nepryszką, w 1725 r. przez Tomasza Józefa Zamoyskiego i był ostatnim miastem
powstałym w obrębie Ordynacji Zamojskiej, lokowanym na prawie magdeburskim. Już w połowie XVIII w.
stanowił centrum klucza dóbr Ordynacji Zamojskiej.

Obecnie miasteczko jest prężnie rozwijającym się
ośrodkiem turystycznym nastawionym na uzyskanie
statusu miejscowości uzdrowiskowej.
8 postaci zwierząt, występujących w okolicznych lasach,
rzeźby przedstawiające postacie ludzi i zwierząt, będące
efektem plenerów rzeźbiarskich studentów UMCS, zegar
słoneczny, pręgierz, zdrój wodny, pomnik poświęcony
bohaterom walk o niepodległość. To wszystko możemy
zobaczyć spacerując w otoczeniu zieleni estetycznymi
alejkami ze stylizowanymi ławkami i lampami.

Rynek
Pełni funkcję parku miejskiego. Został zrewitalizowany
w 2011 r. i dziś stanowi atrakcyjne miejsce odpoczynku,
spacerów i spotkań mieszkańców Józefowa i turystów,
a dlaczego? Wystarczy powiedzieć, co znajduje się
w parku: okazała fontanna, w której wyeksponowano

Fontanna w Józefowie
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Józefów z lotu ptaka
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Ratusz z zegarem słonecznym

Dom Ludowy
Jego projekt przygotowano w 1925 r. na zamówienie
Spółdzielczego Stowarzyszenia Spożywców „Jedność”.
Na parterze mieścił się sklep spółdzielczy z magazynem oraz mieszkanie dla administratora budynku, a na
I piętrze sala widowiskowa ze sceną, garderoba, szatnia oraz czytelnia. Przy budowie pomagali mieszkańcy.
Ratusz
Obecnie siedziba władz miejskich. Budynek był wielokrotnie przebudowywany, ostatnio w 1956 r.
Pozostałości zabudowy przyrynkowej
Murowany budynek przy ul. Rynek 4, udokumentowany
na zdjęciach z okresu międzywojennego. Znajduje się
w miejscu pierwszego, drewnianego ratusza. Dziś spełnia funkcję mieszkalną i handlowo-gastronomiczną.

Rzeźba przy zalewie wędkarskim

Rzeźby na rynku
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Kościół parafialny w Józefowie

Neobarokowy kościół

Synagoga

Ufundował go w 1886 r. hrabia Józef Zamoyski. Świątynię wybudowano w miejscu dawnego, drewnianego kościoła z 1721 r. Część wyposażenia pochodzi ze
starego kościoła. W głównym ołtarzu jest umieszczony
obraz Matki Boskiej Różańcowej pochodzący z XVIII w.
Kościół posiada 5 bocznych drewnianych ołtarzy.
Warto zwrócić uwagę na barokową chrzcielnicę, dwie
kropielnice oraz 18-głosowe organy z 1929 r.

Została zbudowana w latach 70. XIX w. na miejscu poprzedniej, z 1744 r., drewnianej, która spłonęła w czasie pożaru w 1850 r. Jedynym ozdobnym akcentem jest
dekoracja wejścia. Wewnątrz budynku zachował się
prosty Aron ha-kodesz oraz dekoracja w postaci wnęk
arkadowych.

Cmentarz rzymskokatolicki
Założony w pierwszej połowie XIX w. Zachowało się tu
około 100 nagrobków sprzed 1945 r. Do najstarszych
należy nagrobek Szczepana Chmielewskiego z 1848 r.;
to ludowa rzeźba przedstawiająca św. Łukasza Ewangelistę. Niezwykle ciekawy jest nagrobek w formie kolumny z orłem na szczycie, znajdujący się na grobie poety
Mieczysława Romanowskiego – powstańca z 1863 r.
27 żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zginęli w czasie
II wojny światowej, spoczywa w kwaterze zwieńczonej
monumentalnym krzyżem z cierniowym wieńcem, u dołu
którego jest umieszczony orzeł z rozpostartymi skrzydłami.

Synagoga – mieści się tu biblioteka

Synagoga była miejscem kultu do 1941 r., potem została zdewastowana przez hitlerowców. Obecnie, po
gruntownej renowacji, w dawnej synagodze mieści się
Miejska Biblioteka Publiczna oraz pokoje gościnne.
Kirkut
Powstał około połowy XVIII w. W okresie II wojny
światowej teren cmentarza został zniszczony. Obecnie
znajduje się tu około 400 nagrobków ustawionych w 35
rzędach. Jest to jeden z najliczniejszych zachowanych na
Lubelszczyźnie zespołów nagrobków. Macewa uznana
jak dotąd za najstarszą pochodzi z roku 1743. Jest to
wspólna macewa ojca i syna.
Kirkut
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Baszta widokowa

Ordynacki pręgierz

Kamieniołomy

Kamienny, niezwykle rzadki zabytek. Pochodzi najprawdopodobniej z XVIII w. Został odnaleziony pod koniec
lat 90. XX w. Obecnie znajduje się na terenie
Izby Przyrodniczej, mieszczącej się przy siedzibie Nadleśnictwa Józefów. Jego replikę
usytuowano w parku miejskim.

Od XVII w. był w nich wydobywany wapień. Dziś to
miejsce zachwyca pięknem, ale też zachęca do uprawiania wspinaczki skałkowej. Na wzgórzu, w pobliżu pomnika Miszki Tatara, stoi wysoka
na 18,5 m baszta widokowa z tarasem,
z którego można podziwiać panoramę
Józefowa.

Lamus

Kamieniołomy w Józefowie wykorzystują miłośnicy sportów ekstremalnych, a nawet polscy żołnierze, którzy
ćwiczyli tu przed wyjazdem na misję w Afganistanie.

Pozostałość po Ordynacji Zamojskiej
z XVIII w. Lamus to dawny budynek
gospodarczy, spichlerz, spiżarnia, służył również do przechowywania ksiąg.
W razie potrzeby był wykorzystywany jako
areszt ordynacki. Znajduje się przy ścieżce
dydaktyczno-przyrodniczej Nadleśnictwa Józefów.

Józefowskie kamieniołomy
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...Utopić duszę całą w wód i lasów szumie...

„CZARTOWE POLE”
Rezerwat, nieopodal Hamerni, utworzony w 1958 r.
w celu zachowania krajobrazu malowniczego odcinka rzeki Sopot z licznymi wodospadami oraz rzadkimi
gatunkami roślin i zwierząt. Wyjątkową atrakcją są tu
malownicze progi skalne wypreparowane w piaskowcach trzeciorzędowych, odpornych na działanie wody.
Zbocza dolin porasta bór sosnowo-świerkowo-jodłowy.
Według miejscowych przekazów w okolicach jeno czarci tam hasali, czego skutkiem miały być liczne powodzie i pożary w tym rejonie.
W pobliżu rezerwatu znajduje się kwatera myśliwska
– Leśniczówka Hamernia. W przeszłości należała ona
do Ordynacji Zamojskiej. Dziś, odremontowana, służy
turystom.
Rez. „Czartowe Pole”

Ruiny ordynackiej papierni

„SZUM”
Utworzono go w 1958 r. na dwukilometrowym odcinku
pomiędzy Góreckiem Starym a Kościelnym dla ochrony przełomowego odcinka rzeki Szum. Szum tworzy tu
liczne, małe wodospady, zwane „szumami”. Progi skalne
zostały wypreparowane w marglach wapiennych różnej twardości. Nie są wysokie, jednak wywołują charakterystyczny szum wody. Są ewenementem na skalę
Polski gdyż spotykane są prawie wyłącznie w rzekach
Roztocza. W dolinie zachował się niemal dziewiczy las
łęgowy i olszowy, a stoki porasta bór jodłowy przechodzący stopniowo w bór sosnowy. W runie rośnie wiele
gatunków roślin rzadkich i chronionych.
Rez. „Szum”
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Wzgórze Kamień

BRZEZINY

Nenufary na wodzie

Wieś położona nad rzeką Szum. Do ciekawostek należą
pozostałości po dawnym jeziorze położonym między
piaskowymi wydmami. Od wschodu ograniczają ją bagna. Można tu spotkać rzadką żurawinę błotną. Jest to
płożąca się krzewinka, charakterystyczna dla tundry.
W Polsce występuje na torfowiskach wysokich.

CZARNY LAS
Kolonia założona w 1938 r. wśród pięknych, starych lasów. Osada zawdzięcza swoją nazwę właśnie owym gęstym, tajemniczym, a niekiedy wręcz mrocznym borom
sosnowym. To tu znajduje się też słynne „Piekiełko” –
ogromne pojedyncze wapienne bloki skalne o różnym
kształcie rozsypane na wzgórzu Kamień (348 m n.p.m.)
nieopodal wsi. To pomnik przyrody nieożywionej, który
stanowią jedyne w Polsce formy skałkowe wymodelowane w utworach mioceńskich. Okoliczni mieszkańcy
uważają wzgórze za przeklęte, bo miały się tu odbywać
sabaty czarownic.

Po torfowiskach i wzgórzach...

BOROWINA
Wieś z początku XX w. Nazwa miejscowości przypuszczalnie wywodzi się od siedziby dawnych borowych,
czyli strażników leśnych ordynacji. Za czasów Stanisława Kostki Zamoyskiego ordynacja oprócz dozoru
leśnego zaczęła tworzyć siedziby dla gajowych – borowych, w tym jeden „przy trakcie do Józefowa”. Nazwa
Borowina może mieć też związek ze znajdującym się
w pobliżu tzw. Jęziorem, wokół którego rozciąga się
obszar porośniętych torfowisk zw. borowiną. Wprawny
obserwator przyrody znajdzie tu wiele gatunków chronionych i rzadkich roślin i zwierząt.

DŁUGI KĄT
Z zachowanych zapisów wynika, że wieś powstała
w połowie XVI w. Dziś znana głównie z Zakładów Produkcyjnych Elementów Budowlanych Prefabet, które
po rozbudowie w 1972 r. były największym tego typu
zakładem w Polsce południowo-wschodniej.
Na uwagę zasługuje kościół parafii polskokatolickiej, którego charakterystycznym elementem archi-
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Koniki polskie we Floriance

tektonicznym jest dach w kształcie łodzi. W miejscu
starego, drewnianego kościoła, rozebranego w 2010 r.,
wybudowano kamienną grotę Serca Pana Jezusa, upamiętniającą usytuowanie dawnego prezbiterium i głównego ołtarza.

Po tym, jak w 1648 r. święty objawił się miejscowej
ludności, wybudowano kaplicę, a 20 lat później ordynat Marcin Zamoyski ufundował w Górecku kościół –
klasztor. Na początku XVIII w. kościół został spalony
przez Szwedów. Obecny, wzniesiony w 1768 r., należy
do grupy najcenniejszych drewnianych świątyń Zamojszczyzny. Posiada cenne i piękne wyposażenie
w stylu rokokowym. W kościele są przechowywane relikwie św. Stanisława biskupa, podarowane parafii w 1968 r. przez ówczesnego ks. kardynała Karola
Wojtyłę. Jest to odrobina kości patrona parafii, co potwierdza specjalny dokument, który znajduje się
w kościelnym archiwum. Obok kościoła znajduje się
odnowiona dawna organistówka.

FLORIANKA
To leśna osada leżąca na terenie Roztoczańskiego
Parku Narodowego. Mieszka w niej zaledwie kilka
osób. Znana głównie z hodowli zachowawczej konika
polskiego. To potomek tarpanów i przedstawiciel jedynej rasy koni prymitywnych w Polsce. Florianka to
także unikatowa roślinność. Na początku XX w. założono tu szkółkę rzadkich na tych terenach drzew i krzewów. Do dziś możemy podziwiać piękne cisy, brzozy
papierowe, jodły kalifornijskie, cyprysiki groszkowe z Japonii, modrzew syberyjski, czarny orzech, czy
korkowce amurskie pochodzące z Mandżurii. To we
Floriance rośnie jeden z największych w Polsce wiązów szypułkowych. W 2004 roku została otworzona
Izba Leśna, obrazująca życie miejscowej ludności
z początku XX w.

GÓRECKO KOŚCIELNE
Wieś jest położona na zachodnim skraju gminy
Józefów, nad rzeką Szum.
Modrzewiowy kościół
Z jego powstaniem i dziejami Górecka, jak podają kroniki, jest związany św. Stanisław, biskup i męczennik.
Kościół w Górecku Kościelnym
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Kapliczka „Na Wodzie”

Kapliczka „Na Wodzie”
Została zbudowana na początku XX w. Ustawiona jest
na palach umieszczonych w korycie rzeki Szum. Otacza
ją drewniany pomost. W jej pobliżu bije cudowne źródełko nazwane przez miejscową ludność Bożą Łezką
– ponoć woda ze źródełka ma właściwości lecznicze.
Znajdujący się w niej ołtarz z obrazem św. Stanisława
ma charakter barokowy i pochodzi z XVIII w.
Dębowa aleja
Łączy kościół z kapliczką na wodzie. Tworzą ją majestatyczne kilkusetletnie dęby, z których najstarszy ma
900 lat!
Kapliczka „Pod Dębami”
Zbudowana najprawdopodobniej w XIX w. W niej znajduje się pień sosny, przy którym objawił się św. Stanisław. Kapliczka jest otoczona 6 pomnikowymi dębami
szypułkowymi. Obok niej znajdują się stacje Drogi
Krzyżowej wyrzeźbione z drewna.
Cmentarz
Założony w końcu XVIII w. Na jego obwodzie umieszczono cztery kapliczki z obrazami utrzymanymi w tradycji barokowej. Znajduje się tu ponad 100 ciekawych
kamiennych i żeliwnych nagrobków sprzed 1945 r.
Osobliwością tego cmentarza są kamienne rzeźby patronów zmarłych: św. Jana Nepomucena i św. Michała.
Dla zachowania pamiątek przeszłości w Górecku powstało Parafialne Muzeum Wsi.
Kapliczka „Pod Dębami”
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Galeria Krzysztofa Miazka

HAMERNIA

Powstała w 2005 r. Artysta przeniósł się tu z Lublina. Wybudował
drewniany dom z bali, a obok galerię. Najchętniej akwarelą i węglem zapisuje piękno Roztocza.

Wieś położona na wysokości 250 m n.p.m.
nad rzeką Sopot. Początkowo zwana była
Rudą Sopocką. Swoją obecną nazwę wywodzi
od zakładu metalurgicznego – hamerni, który
istniał tu w połowie XVIII stulecia. Wyrabiano w nim metalowe naczynia browarne i kuchenne, blachę miedzianą. Oprócz hamerni,
na tym samym brzegu rzeki, znajdowała się
druga manufaktura ordynacka – papiernia,
jedna z największych w Królestwie Polskim.
Spłonęła w 1883 r. Jej ruiny są dziś atrakcją
turystyczną.

GÓRECKO STARE
Wieś położona nad rzeką Szum. Ciekawostką dla turystów może
być mała elektrownia wodna na rzece, zbudowana w latach 50.
XX w. Na wzgórzu w okolicach Górecka Starego znajduje się
ogromny głaz zwany płaczącym. Przez cały rok, nawet w upalne
dni, z jego dolnej części wypływają krople wody. Legenda głosi,
że są to łzy dziewczyny, która została zaklęta w kamień.

MAJDAN KASZTELAŃSKI

GÓRNIKI
W połowie XIX w. istniała we wsi wapniarka, czyli miejsce do wyrabiania wapna. W pobliżu Górnik znajduje się dawne wyrobisko
po kopalni piasku. Na zachodnim krańcu wsi stoi ludowa kapliczka, warto też odszukać nieduży młyn w pobliżu Górnik oraz stuletnie morwowce, których szpaler rośnie obok remizy.

Pod koniec XIX w. wybudowano tu drewniany młyn wodny i tartak, który stanowił
własność rodziny Barańskich. Dobra te przetrwały w tej rodzinie do dzisiaj.

MAJDAN NEPRYSKI
Założony prawdopodobnie jeszcze przed
1580 r. To właśnie spod tutejszych gór i łąk
wytryskują źródła tworzące pod Józefowem
rzekę Nepryszkę. Warto zajrzeć do pracowni
rzeźbiarskiej Jana Pastuszka. Właściciel udostępnił ją do zwiedzania. Można podejrzeć
artystę przy pracy.

STANISŁAWÓW
Miejscowość, założona w 1791 r., swoją nazwę zawdzięcza najmłodszemu synowi Andrzeja i Konstancji Zamoyskich – Stanisławowi Kostce Zamoyskiemu. W Stanisławowie
zachowały się ślady dawnego drewnianego
budownictwa charakterystycznego dla Roztocza. Warto zobaczyć murowaną kaplicę oraz
kościół filialny, wybudowany z kamienia józefowskiego w latach 80. XX w. Uwagę przykuwają też pomniki przyrody: lipa drobnolistna
o obwodzie ponad 5 m oraz grab pospolity
mający w obwodzie 3 m.

SZOPOWE
Nazwa wsi pochodzi zapewne od prowizorycznych domów – szop, w których mieszkali
robotnicy pracujący w pobliskich kamieniołomach. Miejscowość powstała pod koniec
XIX w. Niedaleko wsi znajduje się mogiła
powstańców styczniowych z 1863 r. Dziś na
górze Młynarce działa wyciąg narciarski.
Turyści odwiedzają też dawne kamieniołomy.

Hydroelektrownia na rzece Szum
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NOCLEGI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pokoje gościnne w dawnej synagodze, ul. Krótka 10, Józefów, tel. 84-6878122, 20 m.1
Schronisko przy SP w Józefowie, ul. Górnicza 21, tel. 84-6878079, 726636812, 50 m.
Schronisko PTSM przy LO w Józefowie, ul. Broniewskiego, tel. 84-6878016, 35 m.
„Kryształowa” – Pensjonat i Dom Weselny, ul. Przemysłowa 7, Józefów, 29 m., tel. 84-6878087, www.krysztalowajozefow.pl
Stanica wędkarska, ul. Kościuszki 130, Józefów, tel.783821683, 669941853, 34 m.
Elżbieta Momot, ul. Kościuszki 128, Józefów, tel. 697215218, 12 m.
„Roztocze” ul. Kościuszki 126, Józefów, tel.84-6878086 www.roztoczenoclegi.pl,60m.
Anna Momot-Kozłowska, ul. Romanowskiego 8, Józefów, tel.501543903, 12 m.
Aleksander Mirecki, ul. Leśna 11, Józefów, tel.503873725, www.noclegijozefow.pl, 10 m.
Maria Gmyz, ul. Kościuszki 125, Józefów, tel. 696435168, 12 m.
Zajazd „Stok”, Górecko Stare 67 A, tel. 84-5381353, www.zajazdstok.pl, 18 m.
Schronisko PTSM SP Górecko Stare, tel. 607656908, 35 m.
„Schronisko przy starej szkole” w Górecku Starym, tel. 500076499, 18 m.
Dom rekolekcyjny w Górecku Kościelnym, tel. 84-6878045, www.gorecko.pl, 35 m.
Karczma nad Szumem, Górecko Kościelne, tel. 84-6417272, 602299851, 44 m.
Krzysztof Miazek, Górecko Kościelne, tel.506203757, www.roztocze.net.pl/miazek, 8 m.
Leśniczówka Hamernia (7 km od Józefowa), tel. 84-6878011, 5 m.

Kwatery agroturystyczne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Andrzej Momot, ul. Górnicza 54, Józefów, tel. 84-6878123, 10 m.
Jan Gargol, Borowina 44 (graniczy z Józefowem), tel. 693419918, 15 m.
Eugeniusz Mokrosz, Górecko Stare 29, tel. 723643221, 10 m.
Tadeusz Antosz, Górecko Stare 7, tel. 691820158, 6 m.
Agata Wiśniewska, Górecko Stare 7 b, tel. 516106821, 9 m.
Stara Chata Roztoczańska, Górecko Stare 81, tel. 502553709, 10 m
Wiktor Nizio, Górecko Stare 1, 84-6879198, 3 m.
Katarzyna Droździel, Brzeziny 19, tel. 84-6879280, 880747218, 7 m.
Andrzej Skrzypa, Górecko Kościelne 6, tel. 84-6879303, 501107529, 8 m.
Mirosław i Teresa Maj, Szopowe 44, tel. 84-6879397, 9 m.
Justyna Rogala, Hamernia 43, tel. 84-6878891, 512272043, 6 m.
Maria Bździuch, Hamernia 37, tel. 84-6878894, www.hamernia.pl, 13 m.
Marta Kozyra, Stanisławów 153, tel. 609619233, 4 m.
M. i S. Berdzik „Pod Lipami”, Siedliska 33, tel. 608601972, 692683060, 10 m.

(m. – miejsca noclegowe)
GASTRONOMIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bar mleczny, ul. Kościuszki 54, Józefów, tel. 533220364
Bar „Imperium”, ul. Krótka 1, Józefów, tel.602124834
Bar „Marta”, ul. Krótka 7/4 (Dworzec autobusowy) Józefów, tel. 84-6878287
Bar „Knieja”, pl. Wyzwolenia 19, Józefów, tel. 84-6878930
Bar „Wiata” nad zalewem rekreacyjnym przy ul. Słonecznej, tel. 606637141
Stanica wędkarska w Józefowie, ul. Kościuszki 130, tel. 697215218
Piekarnia - ciastkarnia, ul. Krótka 2, Józefów, tel. 84-6878412
Bar w Pardysówce, ul. 29 Marca 30, Józefów, tel. 512320697
PUB, ul. Usługowa 1, Józefów, tel. 600259858
Bar w Długim Kącie, Prefabet 7 A, tel. 695586003
Grill-bar „Odyseja”, Majdan Nepryski 10 a, tel. 781040819
Bar – Marek Kusiak, Długi Kąt 33 a, tel. 695263030
„Karczma nad Szumem”, Górecko Kościelne 40, tel. 84-6417272

PARKINGI DLA AUTOKARÓW
W Józefowie – parking przy Miejskim Ośrodku Kultury oraz przy dworcu autobusowym
W Górecku Kościelnym – parking przy kościele
W Górecku Starym – parking przy szkole podstawowej
W Hamerni – parking przy rezerwacie „Czartowe Pole”
Najważniejsze cykliczne imprezy kulturalne i turystyczne
Maj

– rajd rowerowy „Józefowska rowerowa majówka”

Czerwiec

– „Festiwal Piosenki Dziecięcej o Józefowskiego Słowika”,
– rajd rowerowy „Szlakiem geoturystycznym Roztocza Środkowego”
– „Konkurs Piosenki Turystycznej”

Lipiec

– plener malarsko-rzeźbiarski
– Festiwal „Śladami Singera”

Sierpień

– Festiwal Kultury Ekologicznej

Wrzesień

– Ogólnopolski Rajd Pieszy im. J. Jóźwiaka

Październik

– „Złota jesień na Roztoczu z Radiem Lublin” – rajd rowerowy

Organizacja rajdów rowerowych – Józefowska Kawaleria Rowerowa: www.jkr.org.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” powstało w grudniu 2007 r.
jako inicjatywa społeczności lokalnej, władz samorządowych, organizacji pozarządowych
oraz przedsiębiorców. Działa na obszarze pięciu sąsiadujących ze sobą gmin,
które administracyjnie należą do dwóch powiatów: zamojskiego (gmina Adamów,
gmina Krasnobród, gmina Zamość i gmina Zwierzyniec) oraz biłgorajskiego (gmina Józefów)
w województwie lubelskim. Pod względem obszaru Stowarzyszenie zajmuje powierzchnię
714 km2 z liczbą 48 091 mieszkańców.
Zadaniem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizacja
społeczności lokalnej w celu poprawy jakości życia mieszkańców.

Publikacja opracowana przez Gminę Józefów

Józefów

Gmina Józefów
ul. Kościuszki 37, 23-460 Józefów
tel. 84 6878133
e-mail: jozefow@ejozefow.pl
www.ejozefow.pl
Informacja turystyczna
tel. 84 6879669

