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oztocze to pasmo wzgórz rozdzielających Wyżynę Lubelską i Kotlinę
Sandomierską, leżące po obu stronach
granicy polsko-ukraińskiej. Pasem
około dwustukilometrowej długości i kilkunastokilometrowej szerokości ciągnie się od Kraśnika do
Lwowa.
Roztocze Polskie dzieli się na trzy części: Roztocze Zachodnie, sięgające od Kraśnika do Zwierzyńca, Roztocze Środkowe, obejmujące obszar między
Zwierzyńcem i Narolem, oraz Roztocze Południowe
od Narola do Horyńca-Zdroju. Każda z tych części
ma swoje walory, ale zdecydowana większość turystów wybiera Roztocze Środkowe. To najpiękniejsza

i najlepiej zagospodarowana pod względem turystycznym część Roztocza, dlatego stale rośnie liczba
osób, które o każdej porze roku lubią tu wypoczywać
i wędrować po okolicach Zwierzyńca, Krasnobrodu,
Józefowa, Adamowa i Zamościa, który dla większości turystów jest bramą Roztocza.
Publikacja ta powstała z inicjatywy Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego
dla Dzieci w Krasnobrodzie i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” obejmującej
zasiągiem gminy Adamów, Józefów, Krasnobród,
Zamość i Zwierzyniec. Stąd większość informacji
dotyczy tego właśnie obszaru, będącego zarazem
najciekawszą częścią Roztocza Środkowego.

Po zdrowie

na Roztocze
R

oztocze to zielona kraina – wzgórza pokryte sosnowymi,
jodłowymi i bukowymi lasami i poprzecinane dolinami
rzek i strumieni. Jedne z nich meandrują wśród łąk, inne
tworzą malownicze przełomy, które nadają im charakter
górskich potoków. Krystalicznie czyste powietrze przesycone jest zapachem żywicy, a słońce świeci tu częściej
niż gdziekolwiek indziej w Polsce. To doskonałe miejsce
na wypoczynek, podreperowanie zdrowia, odreagowanie
stresów, nabranie sił do pacy i nauki. To też świetne miejsce
na organizację szkoleń i konferencji, bo w tej niezwykłej
krainie nawet najtrudniejsza wiedza przychodzi łatwiej niż
gdziekolwiek indziej. I choć już królowa Marysieńka doceniła walory uzdrowiskowe regionu, to większość turystów
dopiero od niedawna odkrywa tę piękną krainę.
Roztocze to ciekawa, nierzadko burzliwa historia. O historii i o zabytkach, które o niej przypominają piszemy na
następnej stronie. Kolejne poświęciliśmy przyrodzie Roztocza i Roztoczańskiemu Parkowi Narodowemu - perle
w koronie roztoczańskiej przyrody. Piszemy też o uzdro-

wisku Krasnobród i jedynym w tej części regionu sanatorium mieszczącym się w zabytkowym pałacu Fudakowskich.
Roztocze to region turystyczny, mający setki kilometrów znakowanych szlaków i ścieżek – pieszych i rowerowych, dostosowaną do zróżnicowanych oczekiwań
bazę turystyczną i bogatą ofertę aktywnego wypoczynku. Prezentujemy też ofertę kulturalną regionu.
Co roku odbywa się tu wiele ciekawych imprez, które
czynią pobyt tutaj jeszcze ciekawszym.
Publikację kończą mapa regionu i garść informacji
przydatnych tym z Państwa, którzy zechcą do nas przyjechać.
A warto! Bo Roztocze jest piękne o każdej porze roku.
Każdy znajdzie tu taką możliwość wypoczynku, która
najbardziej mu odpowiada.
I każdy z Państwa będzie dla nas tym najważniejszym
Gościem.

Serdecznie zapraszamy.

ROZTOCZE ŚRODKOWE
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Wędrując po Roztoczu, nieustannie spotyka się ślady
historii. Do najstarszych należą średniowieczne kurhany pod Zamościem, w Hubalach i Lipsku Polesiu oraz
grodzisko w Guciowie. W miasteczkach i wsiach jest
wiele ciekawych zabytków, a kościoły, cerkwie i synagogi przypominają o wielokulturowości regionu. Kilka
bardzo interesujących pamiątek związanych z Ordynacją Zamojską znajduje się w Zwierzyńcu, który od początku XIX wieku był jej siedzibą. Do najciekawszych
należą: barokowy kościół św. Jana Nepomucena wybudowany na wyspie śródmiejskiego stawu, stary browar
i klasycystyczne budynki Zarządu Ordynacji. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się sanktuaria w Górecku Kościelnym i Krasnobrodzie. W dniach odpustów
ściągają do nich tysiące pielgrzymów, podobnie jak do
leśnych kaplic św. Rocha pod Krasnobrodem i św. Romana w Lipsku Polesiu.
Ciekawe zbiory posiadają muzea i izby pamięci. W większości z nich, m.in. w Guciowie, Górecku Kościelnym,
Krasnobrodzie, Wysokiem k. Zamościa i Zwierzyńcu
przy ZOKiR, dominują zbiory etnogra�czne. Muzeum w Bondyrzu poświęcone jest przede wszystkim
II wojnie światowej, Muzeum Sakralne w Krasnobrodzie – historii sanktuarium NMP, a ekspozycja Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego Roztoczańskiego Parku
Narodowego – przyrodzie parku i Roztocza.

Historia i zabytki

Roztocza

Kirkut w Józefowie.

Rekonstrukcja walk pod Krasnobrodem w 1939 r.

N

ajstarsze ślady człowieka na Roztoczu pochodzą
z neolitu (ok. 2000-4500 lat p.n.e.). Duży napływ
osadników, głównie z Mazowsza, miał miejsce na
przełomie XIV i XV wieku i wiązał się z działalnością Siemowita IV. Jednak najważniejszą postacią
dla rozwoju Roztocza był kanclerz i hetman wielki koronny Jan Zamoyski. W 1589 r. utworzył on
Ordynację Zamojską, która obejmowała zasięgiem
większość Roztocza. Kolejni ordynaci zakładali
miasta i wsie, tworzyli zakłady przemysłowe, modernizowali rolnictwo i prowadzili wzorową gospodarkę leśną. Ordynacja przetrwała do 1944 r.

Kapliczka w Wólce Wieprzeckiej.
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Kościół (d. cerkiew) w Szewni Dolnej.

W XVII w. Roztocze było pustoszone przez najazdy Kozaków
(1648 r.), Szwedów (1656 r.) i wielokrotnie przez Tatarów.
Podczas zaborów większość regionu znalazła się w zaborze
austriackim, a po 1813 r. w rosyjskim. Roztocza nie ominęły
powstania narodowe, a pamiątki po powstaniu styczniowym
można zobaczyć w Józefowie, Krasnobrodzie i Zwierzyńcu.
Po I wojnie światowej na Roztoczu pozostało kilkanaście
cmentarzy wojskowych i ciągnące się kilometrami okopy.
W czasie prowadzonych wtedy działań wojennych bezpowrotnie znikła większość unikalnej zabudowy drewnianej Józefowa i Krasnobrodu.
Drugą wojnę światową rozpoczęła krwawa kampania wrześniowa, a bitwa pod Tomaszowem, która rozegrała się na
Roztoczu Środkowym, była jedną z największych w 1939 r.
Okupacja miała tu szczególnie tragiczny bilans, na który złożyły się: akcja wysiedleńcza, tragedia dzieci Zamojszczyzny,
zagłada Żydów i walki z UPA. Odpowiedzią na niemiecki terror było powstanie bardzo silnego ruchu oporu.
Po wojnie granica podzieliła Roztocze. Wschodnia jego część,
ze Lwowem, znalazła się na obszarze Związku Radzieckiego,
a obecnie należy do Ukrainy.
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Polichromie Łukasza Smuglewicza w kościele „Na wodzie” w Zwierzyńcu.
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Rezerwat „Czartowe Pole”.

Przyroda
Obuwiki.

Lilie wodne.

Roztocza
P

rzyroda Roztocza jest bardzo bogata. Sprzyja temu wyjątkowo czyste powietrze, wody, duża lesistość i urozmaicenie
rzeźby terenu. Najciekawsze miejsca objęte są ochroną. Wokół Zwierzyńca rozciąga się Roztoczański Park Narodowy,
na południe od Józefowa – Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej, a Krasnobród otacza Krasnobrodzki Park Krajobrazowy. Do tego dochodzi kilkadziesiąt rezerwatów i pomników
przyrody.
Ponad 60% powierzchni Roztocza pokrywają lasy, głównie
sosnowe. Znaczne połacie pokrywają lasy jodłowe i bukowe.
Można w nich spotkać wiele ciekawych roślin, m.in. obuwika – najpiękniejszego z rosnących w Polsce storczyków oraz
�agowca olbrzymiego – bardzo rzadkiego grzyba okalającego pnie martwych buków.
W leśnych ostępach Roztocza mieszkają jelenie, sarny, lisy,
wilki, rysie, dziki i zające, a z ptaków m.in. orlik krzykliwy,
trzmielojad, czapla siwa i bocian czarny. Na skraju Roztocza,
w rezerwacie „Hubale” żyje niezwykle rzadki w Polsce i objęty ochroną suseł perełkowaty, a w pobliżu wsi Kąty najpiękniejszy roztoczański motyl – paź królowej.
Kilka rzek tworzy malownicze przełomy. Inne wiją się wśród
kwitnących i pachnących łąk, porośniętych kwietnymi dywanami. Bobry tworzą na nich tamy i żeremia, a pływające
pstrągi stanowią gratkę dla wędkarzy.
Latem, ku uciesze wczasowiczów, lasy Roztocza wypełniają
się malinami, poziomkami, jagodami i grzybami.

W rezerwacie „Bukowa Góra”.

Najciekawsze pod względem przyrodniczym fragmenty Roztocza wchodzą w skład Roztoczańskiego
Parku Narodowego założonego w 1974 r. Ma on
8482 ha powierzchni, z czego ponad 95% to lasy,
w tym doskonale zachowane bory jodłowe i buczyny
karpackie. W parku występuje około 700 gatunków
roślin i wiele rzadkich zwierząt m.in. koniki polskie
sprowadzone do parku w 1982 r. Są one potomkami
dzikich koni leśnych – tarpanów, które w okolicach
Zwierzyńca żyły do początku XIX wieku.
Park można zwiedzać wyznaczonymi szlakami
turystycznymi oraz dziewięcioma ścieżkami poznawczymi. Dla rowerzystów wyznaczono trasę
ze Zwierzyńca do Górecka Starego, prowadzącą
przez Floriankę, historyczną osadę leśną, w której
można zobaczyć koniki polskie, wiele ciekawych
drzew, w tym rozłożysty, pomnikowy dąb i Izbę
Leśną, w której odtworzono kancelarię leśniczego,
kuchnię i sypialnię z lat 30. XX w.
Koniki polskie.
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Tablica RPN.

Jeleń.
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Zagroda Guciów.
Dąb w Górecku Kościelnym.

Szczupak z Roztocza.

Rajd pieszy.

Zalew w Krasnobrodzie.

Pensjonat „Natura”
w Krasnobrodzie.

Wypoczynek

P

na Roztoczu

lanując urlop lub weekend, koniecznie trzeba pamiętać o Roztoczu. To wymarzone miejsce do
wypoczynku, który można połączyć z poznaniem
ciekawej historii, interesujących zabytków i bogatej
przyrody, ale też z podreperowaniem zdrowia i „naładowaniem akumulatorów”.
Ułatwia to dobra i dostosowana do różnych oczekiwań baza noclegowa. Są tu hotele, pensjonaty,
kwatery agroturystyczne, ośrodki wypoczynkowe,
szkoleniowe i campingi o zróżnicowanym standardzie i cenie. Coraz popularniejszą formą jest wynajmowanie domów letniskowych. Zdarza się, że
domy te wynajmowane są na kilka miesięcy przez
osoby, które chcą na dłużej zatrzymać się na Roztoczu. Najwięcej miejsc noclegowych jest w Krasnobrodzie i Zwierzyńcu.

Karczma „Zacisze”
w Krasnobrodzie.

Zajazd „Kalinka” w Kaczórkach.

Roztoczańskie karczmy, restauracje i domowe jadłodajnie preferują kuchnię tradycyjną i lokalną. Można również zaopatrzyć się u gospodarzy w chleb domowego wypieku, tradycyjnie wytwarzane masło, świeżo uwędzone
pstrągi i słynny roztoczański miód prosto z pasieki.
Wypoczynek warto połączyć ze zwiedzaniem. Do najczęściej odwiedzanych miejsc Roztocza należą: pełen
zabytków Zwierzyniec, Krasnobród z sanktuarium, kapliczkami i źródłami, z których woda przywraca zdrowie, sanktuarium i aleja kilkusetletnich dębów w Gó-

Karczna „Nad Szumem”
w Górecku Kościelnym.
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recku Kościelnym, rezerwat Czartowe Pole z przełomem Sopotu i ruinami papierni, zabytkowa Zagroda
Guciów...
Wypoczywając na Roztoczu, trzeba koniecznie odwiedzić Zamość, jedno z najpiękniejszych polskich miast,
wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury
UNESCO. Warto również wybrać się do, leżącego również na Roztoczu, ale po jego ukraińskiej stronie, Lwowa, tym bardziej, że jednodniowe wycieczki organizuje
kilka miejscowych biur turystycznych.
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Kamieniołom w Józefowie.

R
Wędrówka po Roztoczu.

oztocze jest wymarzonym miejscem dla osób ceniących
sobie ruch i aktywny wypoczynek. Zarówno miłośnicy
wycieczek rowerowych, pieszych, spływów kajakowych,
jazdy konnej i narciarstwa znajdą tutaj znakomite możliwości realizacji swoich pasji.
Na Roztoczu jest ponad 1000 km pieszych szlaków turystycznych. Do najciekawszych miejsc położonych na
terenie parków krajobrazowych i Roztoczańskiego Parku
Narodowego prowadzą kilkukilomertrowe ścieżki dydaktyczne, przyrodnicze i spacerowe.

Rowery, kajaki, konie
Przez całe Roztocze biegnie Centralny Szlak Rowerowy
Roztocza, ale jest też kilkanaście krótszych oznakowanych tras prowadzących po okolicach Józefowa, Krasnobrodu, Zwierzyńca i Zamościa. Kto woli poruszać się
własnymi ścieżkami, ma do dyspozycji cały labirynt dróg,
m.in. zamknięte dla ruchu samochodowego utwardzone
drogi leśne, które są rajem dla miłośników dwóch kółek.
Jednak prawdziwa przygoda to jazda drogami gruntowymi: polnymi i leśnymi, którymi można dotrzeć w każdy
zakątek Roztocza.
Spływ Tanwią.

Rajd konny.

Niezapomnianych wrażeń dostarczają spływy kajakowe
krętymi rzekami Roztocza. Najczęściej organizowane są
na Wieprzu i Tanwi - pięknych i czystych rzekach, płynących przez dziewicze lasy i łąki.
Popływać można w kilku zalewach, zwykle pięknie położonych i otoczonych lasami. Najlepiej zagospodarowane są zbiorniki w Krasnobrodzie i Majdanie Sopockim,
gdzie, oprócz wypożyczalni sprzętu wodnego, są sklepy,
lokale gastronomiczne oraz campingi i ośrodki wypo-

czynkowe. Dużym powodzeniem cieszy się staw „Echo”
w Zwierzyńcu, otoczony lasami Roztoczańskiego Parku
Narodowego.
Dla miłośników jazdy konnej wytyczono dwa szlaki,
obydwa niedaleko Zamościa. Pierwszy „Ułański Szlak
Konny” ma 34 km długości i prowadzi po okolicach stadniny „Tarka” w Wólce Wieprzeckiej. Drugi szlak - „Roztoczański”, zaczyna się w „Tarce” i prowadzi przez Wojdę,
Bondyrz, Lasowce do Senderek i ma 25 km długości.

Na trasie rowerowej.

Dolina Sopotu.
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Wystawa wieńców dożynkowych w Krasnobrodzie.

Wypoczynek
Pokazy w stadninie Tarka.

C

z kulturą

o roku na Roztoczu organizowanych jest wiele
imprez kulturalnych. Koncerty, festyny i festiwale
wzbogacają i uatrakcyjniają wypoczynek i są ciekawą propozycją spędzenia czasu i poznania dorobku miejscowych twórców.

To kolejna uczta dla miłośników muzyki poważnej. Z kolei Krasnobrodzki Dom Kultury organizuje plenery dla ilustratorów
książek, skupiające najlepszych artystów zajmujących się tą dziedziną twórczości. Malarze lubią Roztocze, a kilku z nich prowadzi tu własne galerie, m.in. znany zamojski artysta Marek Rzeźniak, którego „Galeria Szur” tętni życiem od wiosny do jesieni.
Do �agowych wydarzeń kulturalnych organizowanych na Roztoczu należy sierpniowy Festiwal Kultury Ekologicznej w Józefowie. Podczas imprezy dominuje muzyka i śpiew: piosenka
literacka, folkowa, poezja śpiewana i muzyka ludowa.
Miłośnicy kina latem ściągają do Zwierzyńca na Letnią Akademię Filmową. Oprócz projekcji i dyskusji o �lmach, w trakcie
festiwalu w Zwierzyńcu można spotkać gwiazdy polskiego i zagranicznego kina.

Od ponad 30 lat w krasnobrodzkim sanktuarium organizowane są Letnie Międzynarodowe Koncerty Organowe.
W czasie wakacji w niedzielne popołudnia w kościele rozbrzmiewa muzyka różnych epok, od renesansu po współczesność, a jej wykonawcami są organiści z całego świata.
Od kilku lat w obu krasnobrodzkich kościołach odbywa się
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
„PER ARTE AD AST�”.

Festiwal Kultury Ekologicznej.

Zupełnie inną propozycją, ale zawsze gromadzącą rzesze widzów są pokazy lotnicze organizowane na lotnisku w podzamojskim Mokrem i Kresowe Spotkania Miłośników Konia
Orientalnego organizowane w stadninie „Tarka” w Wólce Wieprzeckiej.
Wypoczywając na Roztoczu, warto odwiedzić posiadające ciekawe zbiory muzea i izby pamięci. W większości z nich, m.in.
w Guciowie, Górecku Kościelnym, Krasnobrodzie, Wysokiem
k. Zamościa i Zwierzyńcu przy ZOKiR, dominują zbiory etnogra�czne. Muzeum w Bondyrzu poświęcone jest przede
wszystkim II wojnie światowej, Muzeum Sakralne w Krasnobrodzie historii sanktuarium NMP, a ekspozycja Ośrodka
Edukacyjno-Muzealnego Roztoczańskiego Parku Narodowego przyrodzie parku i Roztocza.

Festiwal „Per Arte Ad Astra”.

Pokazy lotnicze w Mokrem.

Wernisaż w „Galerii Szur”.
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Zalew.

Uzdrowisko

Krasnobród
K

rasnobród jest kameralnym miasteczkiem położonym w sercu Roztocza, w szerokiej dolinie Wieprza. Otaczają go rozległe lasy Krasnobrodzkiego
Parku Krajobrazowego. Wokół miasta wytyczone
są szlaki i ścieżki piesze i rowerowe. Ogromnym
powodzeniem cieszy się zalew, najpopularniejsze
kąpielisko na Roztoczu.

Historia Krasnobrodu sięga XVI wieku. W pierwszych latach istnienia był silnym ośrodkiem kalwińskim. Bywała tu królowa Marysieńka Sobieska.
Podczas Powstania Styczniowego, pod miastem,
w uroczysku świętego Rocha, doszło do krwawej
bitwy oddziału Marcina „Lelewela” Borelowskiego
z Rosjanami. Po powstaniu, za pomoc udzielaną
powstańcom przez mieszkańców, Krasnobród utracił prawa miejskie, które odzyskał dopiero w 1995
roku. Miasto było areną krwawych walk podczas
obu wojen światowych, a ich ślady do dzisiaj można spotkać w okolicznych lasach i na miejscowym
cmentarzu, gdzie znajdują się kwatery powstańców
i żołnierzy poległych w obu wojnach.
Krasnobród słynął z rękodzieła. Był znanym ośrodkiem garncarskim, produkcji gontów i mebli, a zwłaszcza malowanych skrzyń.
Z powodu licznych objawień Matki Bożej Krasnobród nazywany jest „małą Częstochową”. Kaplice „Na
wodzie”, św. Rocha i sanktuarium Matki Bożej należą
do najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc
na Roztoczu, a w czasie odpustów przeżywają prawdziwe oblężenie.

Lecznicze walory Krasnobrodu znane były od wieków. Wodzie
z miejscowych źródeł przypisywano właściwości uzdrawiające.
Skorzystała z nich królowa Marysieńka Sobieska, która w podzięce za powrót do zdrowia ufundowała kościół Nawiedzenia
Najświętszej Marii Panny. Przypomina o tym tablica nad wejściem do świątyni.
W 1884 roku Alfred Rosse założył w Krasnobrodzie pierwsze
w Polsce sanatorium przeciwgruźlicze, zwane Instytutem Kumysologicznym, ponieważ jedną z metod leczenia było podawanie kobylego mleka zwanego kumysem.
7 lipca 1934 r. prezydent Ignacy Mościcki uroczyście otworzył
okazałe sanatorium na Belfoncie. W 1939 roku rozpoczęto budowę drugiego sanatorium, ale oba budynki zostały zniszczone
podczas działań wojennych. Lecznictwo sanatoryjne kontynuuje powstałe w 1950 roku Sanatorium dla Dzieci. W latach
siedemdziesiątych planowano budowę w dolinie św. Rocha ze-

społu budynków sanatoryjnych, ale do realizacji tego projektu
nie doszło.
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych przeprowadzono gruntowne badania walorów uzdrowiskowych Krasnobrodu.
Stwierdzono, że miasto posiada niezaprzeczalne walory mikroklimatyczne, szczególnie przydatne w leczeniu przewlekłych schorzeń alergicznych dróg oddechowych. W powietrzu występują w zwiększonej zawartości jod, wapń i magnez,
a pod ziemią złoża wód leczniczych: chlorkowo-sodowo-bromkowych i jodkowych o podwyższonej zawartości siarczanów. W pobliżu miasta w Majdanie Wielkim udokumentowano istnienie złóż borowinowych, a borowina jest podstawowym tworzywem przy leczeniu chorób narządów ruchu
oraz chorób reumatycznych.
W wyniku tych badań w 2002 roku Krasnobród uzyskał status
uzdrowiska.

Sanktuarium Maryjne.
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Kaplica „Objawień na wodzie”.

CSiR „Energetyk”.

Kaplica św. Rocha.

Sanatorium.
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Szkoła sanatoryjna.

Sanatorium

w Krasnobrodzie
S

amodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne dla
Dzieci im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie kontynuuje XIX-wieczne tradycje sanatoryjne miasta. Jego historia sięga 1950 roku i utworzenia w dawnym pałacu Leszczyńskich Sanatorium Przeciwgruźliczego dla Dzieci,
po dwóch latach przekształconego na Dom Zdrowia dla
Dzieci. W 1957 roku powstało Sanatorium Rehabilitacyjne
dla Dzieci Reumatycznych w Krasnobrodzie, od 1998 roku
funkcjonujące jako Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci im. Janusza Korczaka.
Sanatorium położone jest na południowym stoku wzgórza,
w rozległym parku, w części Krasnobrodu zwanej „Podzamkiem”, w sąsiedztwie stawów i lasów jodłowo-sosnowych,
150 m od zalewu. Oprócz zabytkowego XVI – wiecznego zespołu pałacowego zajmuje też nowoczesne budynki,
wzniesione specjalnie w celach leczniczych.
Przy sanatorium działa Zespół Szkół, który umożliwia kontynuację nauki dla dzieci przebywających w sanatorium na
poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. W godzinach
popołudniowych opiekę nad dziećmi sprawują wychowawcy, w ramach zespołu pozalekcyjnych zajęć wychowawczych. Organizowane są ogniska, dyskoteki, spacery,
wyjścia nad zalew, kuligi, wycieczki po najbliższej okolicy,
a także wyjazdy m.in. do Zamościa i Zwierzyńca.
Baza lokalowa sanatorium to XVI-wieczne budynki pałacu
Leszczyńskich, budynek pawilonu sanatoryjnego z bazą rehabilitacyjną oraz oddziałem dla dzieci, budynek przychodni uzdrowiskowej z bazą rehabilitacyjną oraz oddziałem dla
dorosłych i budynek powstały w ramach budowy I etapu
Zakładu Przyrodoleczniczego z basenem rehabilitacyjnym
(gabinety borowinowe i hydroterapii).
Sanatorium dysponuje 149 miejscami noclegowymi, biblioteką, świetlicą, stołówką, terenami i boiskami sportowymi, placem zabaw dla dzieci, miejscem na ognisko, pralnią
i parkingami.

Budynek główny.

Nowy pawilon sanatoryjny.

Przychodnia.

Zabytkowa wieża ciśnień.
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Sanatorium posiada bogatą ofertę zabiegów rehabilitacyjnych:
- ultradźwięki,
- termoterapia,
- światłolecznictwo (sollux, lampa Bio-V),
- inhalacje,
- magnetoterapia,
- laseroterapia,
- hydroterapia (masaże wirowe wodne),
- hipoterapia (na powietrzu i w budynku krytej ujeżdżalni),
- kinezyterapia,
- krioterapia,
- �uidoterapia,
- masaż klasyczny,
- okłady borowinowe (całkowite i częściowe), kąpiele borowinowe,
- bicze szkockie.
Formy wypoczynku w sanatorium:
- turnusy sanatoryjne 21- i 27- dniowe,
- uzdrowiskowa rehabilitacja lecznicza dla dorosłych 28- dniowa,
- turnusy rehabilitacyjne 14- dniowe,
- zielone szkoły, kolonie, zimowiska dla dzieci,
- pobyt prywatny z programem zdrowotnym.

Sanatorium prowadzi leczenie i rehabilitację
w systemie stacjonarnym i ambulatoryjnym
dzieci i dorosłych cierpiących na schorzenia:
- układu oddechowego, w tym: przewlekłe
zapalenie zatok, przewlekłe zapalenie gardła
i migdałków, choroby krtani, przewlekłe i nawrotowe zapalenie oskrzeli, astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt nosa, stany po zapaleniu płuc i opłucnej, wady klatki piersiowej,
mukowiscydoza;
- układu ruchu, w tym: wrodzone wady układu
kostno-mięśniowego, stany pourazowe układu kostno-stawowego, wady postawy;
- układu nerwowo-mięśniowego, w tym: mózgowe porażenie dziecięce, niedowłady i porażenia obwodowego układu nerwowego,
miopatie;
- otyłość.

Spotkanie z malarzem Markiem Terleckim.

18

p o

z d r o w i e

Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci
im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie
22-440 Krasnobród, ul. Sanatoryjna 1,
tel.: 84 660 71 02, fax: 84 660 73 39
e-mail: poczta@sanatorium-krasnobrod.pl
www.sanatorium-krasnobrod.pl
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Przebiśniegi.

Górny Wieprz.

Sanatorium w Krasnobrodzie.

Zima

na Roztoczu

Na szlaku rowerowym.

Do wiosny tętnią życiem wyciągi narciarskie w Jacni,
Krasnobrodzie i Szopowem k. Józefowa. Stosunkowo
łagodne, kilkusetmetrowe stoki to znakomite miejsce
do nauki narciarstwa i codziennej rekreacji.
Zimowe harce.

R

oztocze ma klimat kontynentalny: lata słoneczne i gorące, a zimy śnieżne i mroźne. Pokrywa śnieżna nierzadko
przekracza metr grubości. Ale Roztocze nie zapada w sen
zimowy. Coraz więcej osób lubi tu wtedy wypoczywać.
Leśnymi drogami mkną kuligi, które kończą ogniska
z muzyką i pieczeniem kiełbasek. Dużą popularnością
cieszy się turystyka narciarska. Wędrówka polami i lasami z dala od wsi i miasteczek dostarcza niezapomnianych wrażeń. Na leśnych drogach spotyka się miłośników biegów narciarskich i zimowej jazdy na rowerach.

Kapliczka w Szurze.
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Stok narciarski i panorama Jacni.

Stok w Krasnobrodzie.
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Informator
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej w Zamościu,
Rynek Wielki 13 (ratusz), tel. 84 639 22 92, tel./fax 84 627 08 13,
e-mail: zoit@osir.zamosc.pl, www.zoit.zamosc.pl.
Punkt Informacji Turystycznej w Krasnobrodzie, ul Tomaszowska 25,
tel. 84 534 28 42, e-mail: it@krasnobrod.pl, it.krasnobrod.pl.
Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN w Zwierzyńcu, ul. Plażowa 3,
tel. 84 687 20 66, tel./fax 84 687 22 86, e-mail: rpmuzeum@pro.onet.pl
Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Zwierzyńcu,
ul. Słowackiego 2, tel. 84 687 26 60, e-mail: zokir@poczta.onet.pl, zokir@o2.pl.
Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie, ul. Krótka 9, tel. 84 687 81 22,
e-mail: mokjozefow@op.pl.

MUZEA, GALERIE, IZBY PAMIĘCI I INSTYTUCJE KULTU�LNE
Muzeum Historyczne Światowego Związku Żołnierzy AK - Inspektoratu
Zamość im. ppłk Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu.
Czynne po uzgodnieniu tel. 84 618 62 85.
Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie,
ul. Krótka 9, 23-460 Józefów, tel. 84 687 81 22, e-mail: mokjozefow@op.pl.
Muzeum Etnogra�czne w Górecku Kościelnym,
przy kościele św. Stanisława Biskupa.
Czynne w weekendy od V do IX od 9.00 do 13.00 oraz na życzenie, tel. 84 687 80 45.
Skansen „Zagroda Guciów” w Guciowie, Guciów 19 (k. Zwierzyńca)
tel. 84 660 89 00. Czynna od 1 III - 30 IX od 9.00 do 19.00.
Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej w Krasnobrodzie, (oraz ekspozycje: geologiczno-garncarska, wieńców dożynkowych, przyrody Roztocza, sztuki sakralnej i ptaszarnia)
przy Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie, ul. Tomaszowska 18.
Czynne w godz. 8.00-19.00.
Krasnobrodzki Dom Kultury, ul. 3-go Maja 26, 22-440 Krasnobród,
tel. 84 660 71 17, e-mail: kradomkul@o2.pl.
Regionalna Izba Pamięci w Wysokiem k. Zamościa, Wysokie 81.
Udostępniana na życzenie, tel. 84 616 63 50.
Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN w Zwierzyńcu, ul. Plażowa 3,
tel. 84 687 22 86, e-mail: rpmuzeum@pro.onet.pl.
Czynny od 9.00 do 17.00 w okresie IV -X bez poniedziałków,
zaś w XI-III od 9.00 do 15.00 bez niedziel i poniedziałków.
Izba Leśna we Floriance. Czynna V-IX w soboty i niedziele od 10.00 do 17.00.
W innych terminach zwiedzanie po zgłoszeniu w OE-M RPN tel. 84 687 22 86.
Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji, ul. Słowackiego 2,
22-470 Zwierzyniec, tel. 84 687 26 60, e-mail: zokir@poczta.onet.pl, zokir@o2.pl.
Zwierzyniecka Izba Muzealna przy Zwierzynieckim Ośrodku Kultury i Rekreacji,
ul. Słowackiego 2, 22-470 Zwierzyniec, tel. 84 687 26 60, czynna od poniedziałku
do piątku w godz. 8.00-16.00.
WYB�NE INSTYTUCJE
Dyrekcja Roztoczańskiego Parku Narodowego, ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec, tel./fax 84 687 20 66, 84 687 22 86, e-mail: sekretariat@roztoczanskipn.pl,
www.roztoczanskipn.pl.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”, ul. Peowiaków 92,
22-400 Zamość, tel./fax 84 639 29 66, tel. kom. 510 20 38 58,
e-mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl, www.lgdnaszeroztocze.pl.
Urząd Gminy Adamów, Adamów 11 B, 22-442 Adamów, tel. 84 618 61 02,
fax 84 618 61 19, e-mail: poczta@adamow.gmina.pl, www.adamow.gmina.pl.
Urząd Miejski w Józefowie, ul. Kościuszki, 37, 23-460 Józefów, tel. 84 687 81 33,
fax 84 687 81 33 wew. 48, e-mail: jozefow@ejozefow.pl, www.ejozefow.pl.
Urząd Miejski, w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec,
tel. 84 687 20 11, 84 687 20 37, fax 84 687 20 21,
e-mail: um@zwierzyniec.info.pl, www.zwierzyniec.info.pl.
Urząd Miejski w Krasnobrodzie, ul. 3-go Maja 36, 22-440 Krasnobród
tel./fax 84 660 76 91, 92, e-mail: um@krasnobrod.pl, www.krasnobrod.pl.
Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92,
22-400 Zamość, tel. 84 639 29 59, 84 638 47 48 fax. 84 639 23 64,
e-mail: gmina@zamosc.pl, www.gminazamosc.pl.
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CYKLICZNE IMPREZY KULTU�LNE,SPORTOWEITURYSTYCZNE
Szczegółowe programy imprez można znaleźć na stronach internetowych
miast i gmin, w których imprezy te są organizowane.
Styczeń
Noworoczne spotkanie zespołów pracujących przy Miejskim Ośrodku
Kultury w Józefowie. Koncert kolęd. Józefów - Miejski Ośrodek Kultury.
Przegląd kolęd i pastorałek. Zwierzyniec - kino „Skarb”.
Koncert kolędowo-jasełkowy. Krasnobród, Krasnobrodzki Dom Kultury
Przegląd twórczości i obrzędowości bożonarodzeniowej osób niepełnosprawnych. Krasnobród, Krasnobrodzki Dom Kultury.
Amatorskie Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie
Tauron Family Cup - eliminacje województwa lubelskiego.
Jacnia - stok narciarki.
Rocznica Powstania Styczniowego. Zwierzyniec - pod pomnikiem przy ul. Biłgorajskiej, kościół para�alny.
Międzygminne zimowe igrzyska dla dzieci, młodzieży i mieszkańców zamojszczyzny. Jacnia - stok narciarski.
Luty
Święto patriotyczne w Lasowcach. Lasowce.
Marzec
Konkurs wielkanocny na najładniejszą palmę, pisankę lub stroik świąteczny oraz wystawa pokonkursowa. Krasnobród - Krasnobrodzki Dom Kultury.
Wielkanocne Konkursy Plastyczne na najpiękniejszy stroik Wielkanocny,
malowanie pisanek i ozdabianie ich w różnych technikach plastycznych.
Zwierzyniec - ZOKiR.
Koncert z okazji Dnia Kobiet. Józefów - Miejski Ośrodek Kultury.
Konkurs na palmę i stroik wielkanocny. Józefów - Miejski Ośrodek Kultury.
Konkurs recytatorski im. Mieczysława Romanowskiego. Józefów - Miejski
Ośrodek Kultury.
Kwiecień
„Zielone serca Europy - Europejskie Dni z Tradycją”. Wysokie k. Zamościa Regionalna Izba Pamięci.
Projekcje �lmowe w ramach DKF. Kwiecień - czerwiec. Zwierzyniec - kino „Skarb”.
Ogólnopolskie Zawody Spinningowe „Pstrąg Roztocza”. Józefów - stanica
wędkarska / Majdan Sopocki - zalew.
Maj
Majówka Roztoczańska. Krasnobród.
Koncert z okazji uchwalenia Konstytucji 3 V. Zwierzyniec - kino „Skarb”.
Obchody święta 3 Maja. Józefów - Miejski Ośrodek Kultury.
Festyn Lotniczy. Mokre k. Zamościa - lotnisko.
Otwarcie sezonu turystycznego. Józefów.
Czerwiec
Przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych. Zwierzyniec - przed ZSDiOŚ,
ul. Browarna 1.
Festyn „Powitanie Lata”. Krasnobród.
Noc świętojańska. Jacnia - pod stokiem narciarkim.
Dni Samorządowca: Europejskie Igrzyska i Muzyka Europy. Zawada.
Lipiec
Letnie Międzynarodowe Koncerty Organowe.
VII-VIII, Krasnobród - Sanktuarium Maryjne.
Dni Zwierzyńca. Zwierzyniec - Park Miejski.
Letnia Akademia Filmowa. Zwierzyniec - Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji, ul. Słowackiego 2, Kino „Skarb”.
Dni Józefowa. Józefów - boisko LO.
Zamojskie Dni Folkloru. Zwierzyniec - Zespół Szkół Drzewnych.
Roztocze Country. Zwierzyniec - Scena Leśna przy ul. Leśnej.
Dni Krasnobrodu. Krasnobród.
„Zielone serca Europy - Letni Festiwal Turystyczny. Dzień Susła”.
Mokre k. Zamościa.
Sierpień
Festiwal Pieśni Maryjnej w Górecku Kościelnym.
Górecko Kościelne.
Festiwal Kultury Ekologicznej. Józefów - boisko LO.
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Festyn „Pożegnanie Wakacji”. Krasnobród.
Kresowe Spotkania Miłośników Konia Orientalnego.
Wólka Wieprzecka - Stadnina Koni Małopolskich „Tarka”.
Lubelskie Spotkanie z Tradycją i Kulturą Łowiecką.
Zwierzyniec, park za OE-M RPN.
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „PER ARTE AD
AST�”. Krasnobród - Sanktuarium Maryjne, kościół p.w. Ducha Świętego., Dom Kultury.
Festyn Rodzinny „Pożegnanie Lata”. Zwierzyniec, Scena Leśna.
Wrzesień
„Zielone serca Europy - Dożynki Europy”. Mokre k. Zamościa.
Święto Pieczonego Ziemniaka. Majdan Nepryski - Sz.P. i Gimnazjum.
Październik
Rajd pieszy „Piechotą do jesieni”. Krasnobród - trasy spacerowe w Krasnobrodzie.
Projekcje �lmowe w ramach DKF. X-XI, Zwierzyniec - kino „Skarb”.
Józefowskie Spotkania z Poezją Papieską i Piosenką Religijną.
Józefów- Miejski Ośrodek Kultury, kościół para�alny.
Listopad
Obchody Święta Niepodległości. Krasnobród - Kościół pw. Nawiedzenia NMP
w Krasnobrodzie, Krasnobrodzki Dom Kultury.
Narodowe Święto Niepodległości. Józefów.
Grudzień
Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek - Eliminacje Regionalne w Krasnobrodzie. Krasnobrodzki Dom Kultury.
Konkurs na Najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową. Zwierzyniec - ZOKiR.
Powitanie Nowego Roku. Krasnobród - Plac Siekluckiego.
WYPOŻYCZALNIE ROWERÓW
Krasnobród
Wypożyczalnia i naprawa rowerów Radosław Cisło, ul. Zamojska 14, tel. 84 660 76 58.
Centrum Szkolenia i Rekreacji Energetyk, ul. Kościuszki 57, tel. 84 660 70 50,
e-mail: recepcja@csir-energetyk.pl, www.csir-energetyk.pl.
„Lato leśnych ludzi” Magda i Piotr Sachajko, ul Sikorskiego 21,
tel. kom. 609 728 548, 602 776 953, sachaj@op.pl.
Wypożyczalnia i serwis rowerów, ul. 3-go Maja 55 A, tel. kom. 510 651 409.
Ośrodek Hippiczno-Rekreacyjny BRETANIA, Nowa Wieś 72, tel. 84 660 79 32,
e-mail: malgorzata_dobrut@o2.pl, www.osrodekbretania.pl.
Zwierzyniec
PHU „Ryś” A. Winnik, wypożyczalnia i naprawa rowerów, ul. Browarna 1,
tel. 84 687 23 66.
ZOKiR, wypożyczalnia rowerów, ul. Słowackiego 2, tel. 84 687 26 60,
e-mail: zokir@poczta.onet.pl, zokir@o2.pl.
Zajazd pod Skarpą, ul. Rudka 28 C, tel. 84 687 32 39, tel. kom. 502 712 775,
e-mail: zajazd@gmail.com.
Wypożyczlnia rowerów, ul. 1-go Maja 22, tel. kom. 601 507 306,
e-mail: apletnisko@wp.pl, www.przemko.info/rowery.
ORGANIZATORZY SPŁYWÓW �JAKOWYCH
Firma FAN (również obsługa wycieczek pieszych i rowerowych, jazdy samochodami
terenowymi, kuligi)-Kaczórki 17, tel. kom. 504 464 964, 510 076 200.
Agnieszka, Mariusz Pryk, Bondyrz 126, tel. kom. 608 850 371
Agroturystyka NA GÓRZE Mirosław Rudy, Obrocz 116,
tel. kom. 608 233 368, 84 616 91 71.
PHU PAGAJ Jan Czochra, Zwierzyniec, ul. Partyzantów 51,
tel. kom. 501 057 933, 666 912 766.
PHU EXPLORER Waldemar Puźniak, Siedliska 28 k. Józefowa, tel. 601 650 468.
PHU RELAX Mariusz Szymański, Zwierzyniec, ul. 2-go Lutego 12,
tel. 84 687 22 03, tel. kom. 609 471 538.
STADNINY KONI
Stadnina Koni Małopolskich TAR�, Wólka Wieprzecka k. Zamościa,
tel. kom. 606 365 434 - nauka jazdy konnej, rajdy w terenie, jazdy bryczką.
Stajnia ROZALIA, Wólka Wieprzecka k. Zamościa, tel. 84 639 43 50,
tel. kom. 504 036 219 - nauka jazdy konnej, przejażdżki bryczką, rajdy konne po Roztoczu.
Ośrodek Hippiczno-Rekreacyjny BRETANIA, Nowa Wieś 72, 22-440 Krasnobród, tel. 84 660 79 32, e-mail: malgorzata_dobrut@o2.pl,
www.osrodekbretania.pl - jazda konna, przejażdżki bryczką, zabiegi hipoterapii.
Roztoczański Park Narodowy - przejazdy bryczkami, ul. Plażowa 2,
22-470 Zwierzyniec, tel. 693 680 212 - Jan Słomiany (organizator), www.roztoczanskipn.pl
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WYCIĄGI NARCIARSKIE
Jacnia, tel. 513 75 95 92, e-mail: narty@jacnia.pl, www.jacnia.pl.
Krasnobród, ul. Dominikańska, tel. 84 687 81 44,
tel. kom. 605 966 873, e-mail: chelmowagora@wp.pl, www.stok.narciarski.abc.pl.
Szopowe, tel. 84 687 93 02, tel. kom. 602 299 851, 606 242 916,
e-mail: tartakjr@interia.pl, www.szopowe.pl.
ŁOWIS� SPECJALNE
Łowisko specjalne w Hutkach k/Krasnobrodu, Stanisław Cerkiewicz, Hutki 47,
tel. kom. 502 378 614, 665 183 070, agrohutki@interia.pl, www.lowisko-hutki.pl.
SALE KONFERENCYJNE I OŚRODKI SZKOLENIOWE
Gmina Józefów
Karczma NAD SZUMEM, Górecko Kościelne 40, sala konferencyjna na 120 osób,
od 31 do 45 miejsc noclegowych, tel. 84 641 72 72, 84 687 93 02, tel. kom. 602 299 851,
606 242 916, email: zo�a.rawiak@interia.pl, www.karczma.bilgoraj.biz.
Gmina Krasnobród
Centrum Szkolenia i Rekreacji ENERGETYK Sp. z o.o., Krasnobród, ul. Kościuszki 73, 5 sal konferencyjnych na 12, 25, 50, 80 osób, 150 miejsc noclegowych,
tel. 84 660 70 50, 84 660 70 92, 84 660 76 56, e-mail: recepcja@csir-energetyk.pl,
www.csir-energetyk.pl.
Pensjonat, Domki, Karczma NATU�, Krasnobród, ul. Zamojska 23, 3 sale konferencyjne po 25, 40 i 200 miejsc, 102 miejsca noclegowe, tel. 84 660 77 42,
e-mail: natura@natura.zam.pl, www.natura.go3.pl.
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy HUBAL - TOURIST, Krasnobród,
ul. Wczasowa 38, 2 sale szkoleniowe 60 osobowe, 1 sala szkoleniowo-bankietowa
na 140 osób, 173 miejsca noclegowe, tel. 84 660 72 23, fax 84 660 74 96,
tel. kom. 691 505 050, e-mail: krasnobrod@hubal.pl, www.hubal.pl.
Ośrodek Wypoczynkowy PSZCZELINIEC, Tadeusz Wszoła, Krasnobród,
ul. Wczasowa 23, 3 sale konferencyjne do 25, 100 i 200 osób, 150 miejsc noclegowych,
tel. 84 660 70 58, tel. kom. 606 896 136, e-mail: pszczeliniec@pszczeliniec.pl,
www.pszczeliniec.pl.
Ośrodek Rekreacyjno�Wypoczynkowy U BUZUNÓW, Krasnobród,
ul. Lelewela 60, 3 sale konferencyjne na 20, 40 i 100 miejsc, 135 miejsc noclegowych,
tel. 84 660 70 49, kom. 606 786 332, e-mail: ubuzunow@zam.pl, www.ubuzunow.zam.pl.
Ośrodek Wypoczynkowy JOLANTA, Krasnobród, 3 sale konferencyjne na 30, 50
i 100 miejsc, 160 miejsc noclegowych, ul. Wczasowa 3, tel. 84 660 75 93,
e-mail: jolanta@roztocze.pl, www.jolanta.roztocze.pl.
Ośrodek Wypoczynkowy MARTA, Krasnobród, ul. Lelewela 14, 2 sale konferencyjne na 80 i 120 osób, 70 miejsc noclegowych, tel. 84 660 75 48,
e-mail: osrodek.marta@neostrada.pl, www.osrodek-marta.pl.
Gmina Zamość
Hotel WOJTO***, Wólka Panieńska 21 D, 3 sale konferencyjne na 25, 40 i 150 osób,
52 miejsca noclegowe, tel. 84 616 71 65, 84 641 17 42, e-mail: wojto@wojto.pl, www.wojto.pl.
Motel EDEN INN, Płoskie 402, sala konferencyjna na 40 osób, 1 sala szkoleniowo-bankietowa na 300 osób, 26 miejsc noclegowych, tel. 84 641 10 10, tel. 662 589 694,
e-mail: eden@zam.pl, www.moteleden.zam.pl.
Gościniec MAGNAT, Kalinowice 187, 3 sale konferencyjne na 30, 130 i 300 osób,
85 miejsc noclegowych, tel./fax 84 616 70 20, 84 616 72 01,
e-mail: gosciniec.magnat@op.pl, www.gosciniecmagnat.pl.
Gmina Zwierzyniec
Zajazd ZACISZE, Zwierzyniec, ul. Rudka 5 B, sala konferencyjna na 100 osób,
90 miejsc noclegowych, tel./fax 84 687 23 06, e-mail: info@zacisze.zwierzyniec.com,
www.zacisze.zwierzyniec.com.
Ośrodek Wypoczynkowy CZAR ROZTOCZA, Zwierzyniec, ul. Rudka 5 D,
2 sale konferencyjne na 30 i 70 osób, 61 miejsc noclegowych, tel. 84 643 92 23,
tel. 504 172 320, e-mail: biuro@czarroztocza.com, www.czarroztocza.pl.
Ośrodek Wypoczynkowy ANNA, Zwierzyniec, ul. Dębowa 1, sala konferencyjna
na 35 miejsc, 37 miejsc noclegowych, tel. 84 687 25 90,
e-mail: info@annazwierzyniec.pl, www.annazwierzyniec.pl.
PRZEDPOLE Marek Marcola, Zwierzynec, ul. 2-go Lutego 16 a, sala wielofunkcyjna
na 30 osób, 30 miejsc noclegowych, tel. 84 687 22 97, tel. kom. 600 378 785,
e-mail: przedpole@o2.pl, www.przedpole.pl.
Wydano na zlecenie Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego dla Dzieci
im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie, ul. Sanatoryjna 1, 22-440 Krasnobród.

Wydawca: ATUT Biuro Promocji, Zamość, ul. Moranda 6,

tel./fax 84 639 17 99, 601 345 094, www.proatut.pl .
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