Atrakcje na trasie
OD CHEŁMA DO NAROLA

Wstęp

Rynek Wielki
w Zamościu,
fot. J. Gumowski

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, mający 1980 km długości, jest najdłuższym szlakiem rowerowym w Polsce. Przebiega przez pięć województw leżących we
wschodniej części kraju: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie
oraz świętokrzyskie. Wystarczy popatrzeć na mapę z zaznaczonym przebiegiem szlaku, aby zdać sobie sprawę, jak wiele regionów łączy ta trasa i jak bardzo jest różnorodna krajobrazowo i kulturowo. Pośród krajobrazów nadmorskich i wyżynnych, na pojezierzach, w puszczach i w dużych ośrodkach miejskich, Green Velo pomaga odkryć
najpiękniejsze oblicza ziem, na których przez wieki żyli przedstawiciele różnych religii.
Odcinek szlaku od Chełma do Narola prowadzi m.in. wzdłuż rzeki Wieprz nad największy
w regionie zalew w Nieliszu. Główną atrakcją
tego etapu jest Roztocze – jeden z najciekawszych krajobrazowo obszarów Polski,
na którym utworzono Roztoczański Park
Narodowy. Szlak odwiedza interesujące miasteczka, takie jak Szczebrzeszyn czy Zwierzyniec, pozwala zobaczyć malownicze stawy Echo, urokliwe kamieniołomy w okolicy Józefowa i rzekę Tanew pełną niewielkich
malowniczych wodospadów zwanych szumami. Trasa na tym odcinku biegnie pośród pól i lasów. Choć
na Roztoczu teren jest pofałdowany,
jazda nie stanowi wyzwania kondycyjnego, a rowerzysta może skupić się na
podziwianiu wspaniałych widoków.

Krasnystaw. Leżący nad rzeką
Wieprz Krasnystaw może poszczycić się ciekawą historią. W XV i XVI w.
przez Krasnystaw prowadził ważny szlak handlowy łączący wschód
z zachodem. Jednym z najcenniejszych zabytków miasta jest barokowy
kościół św. Franciszka Ksawerego z przełomu XVII i XVIII w. Wznoszące się przy świątyni kolegium pojezuickie to obecnie
siedziba Muzeum Regionalnego. Niedaleko znajduje się poaugustiański zespół kościelno-klasztorny.
Ciekawy jest również wzniesiony na potrzeby dawnego sejmiku gmach z 1923 r., obecnie siedziba władz miasta. Zachowały
się też pamiątki po społeczności żydowskiej: synagoga oraz
kirkut. Miasto jest gospodarzem odbywającego się cyklicznie w sierpniu Ogólnopolskiego
Święta Chmielarzy i Piwowarów
„Chmielaki Krasnostawskie”. Od
południowego wschodu Krasnystaw
graniczy ze Skierbieszowskim Parkiem Krajobrazowym – malowniczym terenem porozcinanym licznymi wąwozami i jarami.
Nielisz. W sąsiedztwie tej
miejscowości, na rzekach
Wieprz i Por, został
utworzony największy na Lubelszczyźnie zalew. Znajdziemy tu molo, kąpielisko, niewielką przystań, a także tor wioślarski.
Na miejscu można
skorzystać z wypożyczalni sprzęChmielaki
Krasnostawskie,
fot. Arch. LROT

tu pływającego. Kąpielisko otrzymało nazwę Moczydło, na pamiątkę istniejących dawniej w tym miejscu zbiorników wodnych, w których rolnicy moczyli len. Zalew jest także popularnym łowiskiem przyciągającym wędkarzy z całego regionu.

Zamość. Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej, Rynek Wielki 13, tel.: 84 6392292, zci@zamosc.pl.
Oddział ZCITiH, ul. Łukasińskiego 2e,
tel.: 84 5381733, luneta@zamosc.pl.

Szczebrzeszyn,
fot. J. Gumowski

Zwierzyniec,
fot. J. Gumowski

Zamość. To idealne miasto renesansu zostało zaprojektowane przez włoskiego architekta Bernardo Morando na zlecenie hetmana wielkiego
koronnego Jana Zamoyskiego w 2. poł. XVI w. Sercem Zamościa jest Rynek
Wielki, o wymiarach
100 × 100 m, wraz z majestatycznym ratuszem oraz
podcieniowymi kamienicami. Obszar Starego
Miasta został wpisany na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Do najciekaw-

szych zabytków należą: katedra,
gmach Akademii Zamojskiej,
synagoga oraz fragmenty
dawnych fortyfikacji, w tym
Rotunda – obecnie siedziba
Muzeum Martyrologii. Dużą
atrakcją miasta jest ogród
zoologiczny.

Szczebrzeszyn. Miejscowość
znana jest z wiersza Jana Brzechwy zaczynającego się od słów: „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie…”. Turyści znajdą tu dwie figury chrząszczy grających na skrzypcach: drewnianą przy źródełku oraz odlaną z brązu, na rynku. Największą wartością tego wielokulturowego niegdyś miasteczka są zabytki sakralne: synagoga (obecnie dom kultury) i kirkut, prawosławna cerkiew Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy z XVIII-wiecznymi malowidłami ściennymi oraz kościoły:
św. Mikołaja i św. Katarzyny, posiadające
cechy renesansu lubelskiego.

Zwierzyniec, Roztoczański Park Narodowy.
Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN – Punkt IT,
ul. Plażowa 3, tel.: 84 6872066, www.roztoczanskipn.pl.

Zwierzyniec. To niewielkie
miasteczko jest położone
na skraju Roztoczańskiego Parku Narodowego.
Pod koniec XVI w. Jan
Zamoyski utworzył tu
jeden z największych
zwierzyńców w Polsce – jego ogrodzenie miało długość
niemal 30 km. Żyły
w nim jelenie, wilki,
dziki, tarpany, żbiki i rysie. Zwierzyniec Zamoyskich był
swoistym
ogrodem
botaniczno-zoologicz-

nym i dał impuls do późniejszego rozwoju ochrony przyrody na tych terenach. W miejscowości powstało wiele
przedsiębiorstw, z których najsłynniejszy jest działający po dziś dzień browar z początku XIX w. Najważniejszym
zabytkiem Zwierzyńca jest usytuowany na wyspie kościół św. Jana Nepomucena z XVIII w. z zachwycającą polichromią iluzjonistyczną. Co roku w mieście
i jego okolicy organizowane są ciekawe
imprezy, m.in. LandArt Festiwal i Letnia
Akademia Filmowa.
Stawy Echo. W pobliżu Zwierzyńca znajduje się kompleks malowniczych stawów utworzonych na miejscu rozległych śródleśnych mokradeł.
Stawy zasilane są wodami strumienia
Świerszcz wypływającego z rejonów
Stawy Echo,
fot. J. Gumowski

objętych ochroną rezerwatową. Jeden
ze stawów, przylegający do zalesionej wydmy, pełni rolę kąpieliska. Stawy Echo wchodzą w skład Ostoi Konika
Polskiego – na 180 ha koniki żyją niemal w stanie dzikim, jedynie zimą są
dokarmiane. Kilka kilometrów na południe, we Floriance, znajduje się Izba
Leśna powstała w oparciu o zabudowania leśniczówki z 1830 r.
Roztoczański Park Narodowy. Utworzony w 1974 r. park obejmuje najcenniejsze obszary Roztocza – pasma
wzgórz porośniętego przez cenne lasy
bukowo-jodłowe. Poznawanie parku
najlepiej rozpocząć od wizyty w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym w Zwierzyńcu, gdzie na turystów czeka interesująca
ekspozycja przyrodnicza. Przy ośrodku
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Biuro Projektu – Regionalna Organizacja Turystyczna
Województwa Świętokrzyskiego
ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce
tel./fax 41 3618057, 41 365 51 82
rot@swietokrzyskie.travel
www.rot.swietokrzyskie.travel

Ukra i n a

www.greenvelo.pl

Opracowanie
Amistad Sp. z o.o. – Program PolskaTurystyczna.pl
pl. Na Groblach 8/2, 31-101 Kraków, tel.: 12 4229922
e-mail: biuro@polskaturystyczna.pl
www.polskaturystyczna.pl
ISBN 978-83-7560-167-1

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Szumy
w rezerwacie
„Nad Tanwią”,
fot. arch. LROT

biorą początek ścieżki poznawcze.
Dotrzemy stąd m.in. na Bukową Górę –
wspaniały punkt widokowy, z którego
można podziwiać panoramę roztoczańskich pól. Symbolem parku jest konik
polski.
Górecko Kościelne. Najcenniejszym
zabytkiem wsi położonej wśród
lasów Puszczy Solskiej jest stojący w centrum miejscowości
modrzewiowy kościół z 1768 r.,
wzniesiony na pamiątkę
objawienia św. Stanisława.
W pobliżu, nad rzeką Szum
znajduje się drewniana XIXwieczna kaplica „na wodzie”,
również poświęcona temu
świętemu. Od kościółka
poprowadzi nas do niej piękna aleja dębowa – najstarsze
z drzew ma ok. 500 lat.

Wieża widokowa
w Suścu,
fot. J. Gumowski

Widok
z Bukowej Góry,
fot. J. Gumowski

Józefów. Miasteczko nad
rzeką Nepryszką to rowerowa stolica Roztocza –
Józefów. Punkt IT, ul. Kościuszki 37A, tel.: 84 6879669,
www.ejozefow.pl.
przez gminę przebieSusiec. Punkt IT, ul. Tomaszowska 100,
ga prawie 100 km dróg
tel.: 84 6654410, www.susiec.pl.
i szlaków rowerowych.
Do najważniejszych zabytków Józefowa należą kościół
i synagoga z 2. poł. XIX w. oraz
leżący na obrzeżach miasta kirkut.
czo usytuowany zalew rekreacyjny z piaszNiewątpliwą atrakcją jest rozległy kamie- czystą plażą i kąpieliskiem.
niołom z wieżą widokową – miejsce, które zachwyci nie tylko pasjonatów geologii. Susiec i Puszcza Solska. Ten drugi co do
W Józefowie znajduje się także malowni- wielkości kompleks leśny w Polsce zajmuje 124 tys. ha. Jego znaczna część wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej. Osobliwości przyrodnicze
tego terenu są chronione w rezerwatach,
z których najbardziej znane to: „Czartowe Pole” – obejmujący przełom rzeki Sopot wraz z ruinami XVIII-wiecznej papierni, „Nad Tanwią” – chroniący przełom rzeki Tanew z malowniczymi niewielkimi wodospadami,
zwanymi szumami, oraz „Szum”
z przełomowym odcinkiem rzeki
Szum. Przez rezerwaty prowadzą
znakowane ścieżki przyrodniczoedukacyjne.

województwo lubelskie

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo

Odcinek: od Chełma do Narola
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Rezerwat
Czartowe Pole,
fot. M. Tarajko

www.greenvelo.pl

