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GMINA JÓZEFÓW 
 

I. OPIS KRAJOZNAWCZY 
 

Na terenie miasta i gminy Józefów zaprojektowano trzy trasy Nordic Walking o łącznej 
długości 26, 8 km. Zlokalizowane są one na terenie miejskim Józefowa oraz sąsiednich 
miejscowości. Obejmują one obszar Roztocza Środkowego z Parkiem Krajobrazowym 
Puszczy Solskiej. Obszary leśne to lasy Nadleśnictwa Józefów, Zwierzyniec oraz lasy 
prywatne.  Trasy prowadzą drogami gruntowymi nieutwardzonymi, szutrowymi oraz leśnymi 
o podłożu ilastym i piaszczystym. Zaletą tras jest możliwość wyboru odcinka w zależności od 
naszej kondycji, warunków atmosferycznych i obiektów krajoznawczych.  
Trasa nr 1 prowadzi przez tereny o dużym duże walory krajoznawcze. Przebiega w pobliżu 
kamieniołomów, przecina dolinę rzeki Nepryszki, następnie prowadzi wzdłuż zalewu z 
możliwością wędrowania po kostce brukowej lub plaży. Dalej fragmentem kompleksu 
torfowiskowego jeziora Jęzior i lasem sosnowym wraca nad zalew. Tu jest możliwość 
powrotu do Józefowa lub marszu do źródeł Nepryszki na skraju Borowiny. 
Trasa nr 2 to typowa trasa leśna z długim odcinkiem drogi szutrowej w kierunku Fryszarki. 
Prowadzi oddziałami leśnymi wraca do Józefowa razem ze szlakami pieszymi: 
„Krawędziowym” i szlakiem „Ziemi Józefowskiej” z możliwością wybrania różnych 
wariantów trasy Nordic Walking, w oparciu o trasę nr 1 i 3. Trasa może być wykorzystana do 
treningu sportowego. 
Trasa nr 3, prowadzi przez źródła rzeki Nepryszki, razem ze Szlakiem Geoturystycznym 
Roztocza Środkowego do miejscowości Szopowe. Zbaczając z trasy mamy możliwość 
wejścia na wzgórze Młynarka gdzie znajduje się stacja narciarska i punkt widokowy. Trasa 
jest dość zróżnicowana pod względem różnicy poziomów i ciekawa krajobrazowo, 
szczególnie na odcinku z Szopowego do Majdanu Nepryskiego. 
Dla ułatwienia orientacji w terenie, oprócz oznakowania podstawowego, ustawione będą 
drogowskazy informacyjne oraz tablice z mapą tras, ćwiczeniami oraz sposobem pomiaru 
tętna.  
 

II. PREZBIEG TRAS    
 

1. Urząd Miejski – ul. Kościuszki - ul. Młynarska – kładka na rz. Nepryszce – zalew  -
jezioro Jęzior - fragmentem szlaku rowerowego (Centralny Szlak Rowerowy 
Roztocza) - ul. Słoneczna – ul. Źródlana – mostek na Nepryszce – ul. Leśna - ul. 
Kościuszki - Urząd Miejski (kolor zielony) 5, 2 km 

 
2. Urząd Miejski – ul. Kościuszki - ul. Broniewskiego – ul. Nowa – w kierunku         

Fryszarki (po przebiegu szlaku rowerowego i częściowo po szlaku pieszym zielonym 
Ziemi Józefowskiej) oddziałami leśnymi nr 118, 105, 95, 87, 86 po przebiegu Szlaku 
Ziemi Józefowskiej - ul. Młynarska – ul. Kamienna - ul. Biłgorajska - ul. Krótka - 
Urząd Miejski ( kolor czerwony) 9,0 km 

 
3. Urząd Miejski – ul. Kościuszki – ul. Leśna –– źródła rzeki Nepryszki - droga leśna (po 

przebiegu Geoszlaku) skraj Majdanu Nepryskiego - przejazd kolejowy w kierunku 
Szopowego – droga leśna – fragmentem szlaku rowerowego Ziemi Józefowskiej,                  
(okolice wyciągu narciarskiego) - Szopowe – droga leśna – Majdan Nepryski (skraj 
miejscowości) – źródła rzeki Nepryszki - ul. Leśna -  ul. Kościuszki – Urząd Miejski 
(kolor czarny) - 12, 6 km 

            Razem: 26, 8 km 
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III.  OPISY SZCZEGÓŁOWE TRAS  
 
Trasa nr 1, długość 5, 2 km (kolor zielony) 
Trasa zaczyna się obok budynku Urzędu Gminy Józefów, gdzie umieszczona jest tablica 
ogólna ze schematem tras Nordic Walking. Przebiega ulicami Kościuszki, Krótką, Biłgorajską 
zgodnie z istniejącymi szlakami pieszymi do rozwidlenia w pkt. 8, gdzie znajduje się 
drogowskaz. Sugerowany kierunek marszu ul. Młynarską, drogą gruntową do drogi 
wojewódzkiej nr 849. Od pkt. 9 trasa przebiega drogą gruntową między zabudowaniami do 
rzeki Nepryszki. Dalej przechodzi przez kładkę na Nepryszce i krawędzią lasu, drogą leśną 
dochodzi do drogi nr 853. W pkt. 8 przechodzi przez drogę 853 do zatoki i parkingu nad 
zalewem. Trasa prowadzi dalej po deptaku wzdłuż zalewu, granicą lasu do krawędzi zalewu, 
pkt. 5. Dalej drogą biegnącą oddziałami leśnymi w kierunku północnym do trasy rowerowej 
(CSRR). Trasa na wspólnym przebiegu dochodzi do jeziora Jęzior w pkt 4. W pkt 5 następuje 
rozejście tras. Trasa Nordic skręca w kierunku południowym drogami leśnym do granicy lasu                              
i krawędzi zalewu w pkt. 1. Tu znajduje się tablica informacyjna tras Nordic Walking. 
Ulicą Słoneczną prowadzi do skrzyżowania (rondo) i dalej ulicą Źródlaną (14-15) do 
zadrzewionego obszaru wypoczynkowego Józefów Park II pkt 16. Tu znajdują się 
drogowskazy. Przez mostek na Nepryszce dochodzi do ul. Leśnej i Kościuszki końca/ 
początku trasy. 
 
Trasa nr 2, długość 9,0 km (kolor czerwony) 
Trasa prowadzi od budynku Urzędu Gminy Józefów ulicami Kościuszki, Bartoszewskiego, 
Wojska Polskiego, Broniewskiego do skrzyżowania z ulicą Nową, pkt. 10. Dalej ulicą Nową 
obok zakładu przemysłowego biegnie lekko pod górę a następnie szeroką drogą szutrową w 
dół lasem nadleśnictwa Józefów godnie z trasą rowerową Ziemi Józefowskiej. Prostą drogą 
(długi odcinek) dochodzi do pkt. 11, gdzie znajduje się drogowskaz tras oraz tablica pomiaru 
tętna. 
Trasa skręca w kierunku zachodnim ze szlakiem pieszym zielonym. Następnie zmienia 
kierunek na północny do krawędzi lasów Nadleśnictwa Józefów (pkt. 12). Dalej trasa 
prowadzi pasem pożarowym do połączenia ze szlakami pieszymi (pkt. 13) prowadzącymi do 
centrum Józefowa. W punkcie 8 znajduje się drogowskaz tras Nordic Walking. Dalej trasa 
prowadzi ul. Młyńską i Biłgorajską do parkingu obok budynku Urzędu Gminy 
końca/początku trasy. 
 
Trasa nr. 3, długość 12, 6 km (kolor czarny) 
Początek trasy jak nr 1 i nr 2. Prowadzi ulicami Kościuszki, Leśną, do źródeł rzeki Nepryszki, 
pkt. 16. Tu umieszczone są drogowskazy informacyjne trasy 2 i 3. Od źródeł prowadzi do 
krawędzi lasu, pkt. 17 do skraju osiedla Borowina. Drogą leśną po trasie Geoszlaku prowadzi 
w kierunku północnym do skraju Majdanu Nepryskiego. Tutaj mamy drogowskaz 
informacyjny z możliwością wyboru kierunku marszu. Sugerowany kierunek w lewo 
(zachodni) wzdłuż linii kolejowej, lub przez przejazd kolejowy pod górę w kierunku 
północnym. Dalej drogą gruntową wzdłuż torów kolejowych trasa dochodzi do przejazdu 
kolejowego (pkt. 19) łącznie z oznakowaniem Geoszlaku. Na szczycie podejścia, przed lasem 
w pkt. 20 umieszczona zostanie tablica do pomiaru tętna. Trasa dochodzi do lasu i spotykając 
strzałki Geoszlaku drogą leśną dochodzi do pkt. 21. Tutaj umieszczone są drogowskazy 
Geoszlaku, oraz tablica tras i ćwiczeń Nordic Walking. Droga boczna prowadzi do stacji 
narciarskiej zlokalizowanej na górze Młynarka. Do skrzyżowania dochodzi również szlak 
rowerowy Ziemi Józefowskiej. Kierujemy się w kierunku północnym drogą leśną gruntową 
do drogi asfaltowej, pkt 22. Tutaj mamy drogowskazy Geoszlaku i drogowskazy trasy Nordic 
Walking. Jest to skraj miejscowości Szopowe. Poruszamy się poboczem drogi asfaltowej w 
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kierunku wschodnim. Trasa pod koniec obszaru zwartej zabudowy (pkt. 23) skręca w 
kierunku południowym w drogę gruntową prowadzącą lasem pod niewielkie wzniesienie. W 
otwartym krajobrazie widać po stronie zachodniej wzgórze Młynarka. Trasa prowadzi w 
kierunku południowym drogą polną do krawędzi lasu. Po podejściu w górę, (pkt. 24) schodzi 
krawędzią leśnych zagajników do przejazdu kolejowego – pkt. 18. Jest to zamknięcie pętli do 
Szopowego. Wracamy trasą jak na początku opisu z możliwością dalszej wędrówki od źródeł 
Nepryszki trasą nr 2, znakowaną kolorem zielonym. 
 

IV. OPIS TECHNICZNY PRZEBIEGU TRAS NORDIC WALKING  
 

Lp. Odcinek 
Długość 
odcinka 
w km 

Rodzaj znaku Nawierzchnia Informacje dodatkowe 

1 9-8 
0,56 

 malowane na słupach 
 kostka brukowa, 
pobocze drogi 
asfaltowej 

od ul. Biłgorajskiej zblokowane 
ze znakami istniejących szlaków 

2 8-7 
0,72 

 malowane na słupach  
 i ogrodzeniach  droga gruntowa w pkt 8 drogowskaz trasy nr 1 

  

3 7-6 0,75  malowane na słupach, pniach   
 drzew i ogrodzeniach  droga gruntowa przejście przez drogę nr 849 w 

pkt 7 

4 6-5 0,40  naklejki na słupach 
oświetleniowych 

 droga szutrowa, trakt   
 pieszy i rowerowy 

przejście przez drogę w pkt 6. 
naklejki 20 szt 

5 5-4 1,20  malowane na pniach drzew  droga leśna, 
gruntowa  

6 4-3 0,53  malowane na pniach drzew  jw. zblokowane ze szlakiem 
rowerowym 

7 3-2 0,95  jw.  jw.  

8 2-1 0,20 malowane na pniach drzew oraz 
elementach infrastruktury droga szutrowa częściowo naklejki na słupach 

szt. 10 

9 1-14 
0,50  malowane na słupach 

oświetleniowych 
 opcja; naklejki PCV 

 kostka brukowa 
tabliczki na istniejących 
tablicach informacyjnych koło 
ronda pkt. 14, szt. 4 

10 14-15 
0,48  malowane na słupach 

oświetleniowych 
 opcja; naklejki PCV 

kostka brukowa naklejki na słupach szt 20  

11 15-16 
0,20  malowane na słupach 

oświetleniowych 
 opcja; naklejki PCV 

droga szutrowa pkt 16 drogowskaz, (3 szt.) 

12 16-9 
0,90  malowane na pniach drzew,  

 ogrodzeniach kostka brukowa, 
2 szt, tabliczki na tablicy info. w 
pkt 9 ( parking przed 
budynkiem urzędu) 

13 16-17 
0,52  naklejki na słupach 

oświetleniowych 
 malowane na pniach 

 droga szutrowa w pkt 17 przejście przez drogę 
asfaltową i fragmentem pobocza 

15 17-18 1,65 malowane na pniach drzew,  
 ogrodzeniach,  droga gruntowa leśna w pkt 18, drogowskaz  

 zgodnie ze przebiegiem 
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Geoszlaku 

16 18-19 
1,30 

 malowane droga gruntowa polna 
w pkt 19, znaki na 
drogowskazie 
 Geoszlaku( przejazd kolejowy) 

17 19-20  

0,45 

 malowane droga gruntowa polna 
w pkt 20, tablica pomiaru tętna 
 na niej znaki malowane, 
 tabliczki 2 szt. 

18 20-21 

1,20 

 malowane na pniach drzew  droga leśna gruntowa 

w pkt 21 tablica przebiegu tras 
 i ćwiczeń, znaki na 
drogowskazach Geoszlaku, 
zblokowane ze szlakiem 
rowerowym 

19 21-22 

0,60 

 malowane na pniach drzew droga leśna gruntowa 

 w pkt 22 znaki malowane na 
drogowskazach Geoszlaku, 
zblokowane ze szlakiem 
rowerowym, tabliczki 2 szt 

20 22-23 0,85 malowane na pniach drzew 
ogrodzeniach 

pobocze drogi 
asfaltowej 

w pkt 23, zejście na drogę 
gruntową 

21 23-24 1,85 malowane na pniach drzew droga polna   
22 24-18 0,45 jw. jw  
23 9-10 1,0  malowane na pniach, ogrodzeniach  chodnik, kostka od pkt 10, droga gruntowa 
24 10-11 2,4  malowane na pniach drzew  droga leśna szutrowa w pkt 11, tablica pomiaru tętna 
25 11-12 3,3  jw  droga leśna gruntowa  

26 12-13 
0,65 

 jw.  jw. pkt 13, przebieg zblokowany ze 
 znakami szlaków pieszych 

27 13-8 1,0  jw.  droga gruntowa zblokowane, jw. 
 

 
V. UZGODNIENIA LOKALIZACJI INFRASTRUKTURY  

 

Tablice 
1. Józefów, obok budynku Urzędu Gminy Józefów - tablica ogólna ze schematem tras            

1 szt. działka nr 40, ark 7, własność Gmina Józefów 
2. Józefów, kraniec ul. Słonecznej nad zalewem - tablica ze schematem tras i 

ćwiczeniami – 1 szt. działka nr 917/10, ark. 1, właściciel Gmina Józefów 
3. Hamernia, droga leśna w kierunku Fryszarki, - tablica pomiaru tętna 1 szt. granica 

oddziału leśnego nr 118 g, działka nr 1332, właściciel Nadleśnictwo Józefów,  
4. Borowina, w pasie drogi gospodarczej – tablica pomiaru tętna 1 szt. działka nr 188, 

właściciel Gmina Józefów,  
5. Borowina, w punkcie usytuowania drogowskazów Geoszlaku (skrzyżowanie do stacji 

narciarskiej) - tablica przebiegu tras i pomiaru tętna 1 szt., działka nr 188 właściciel 
Gmina Józefów. 

 
Słupy z drogowskazami 

1. Borowina, mostek na Nepryszce, obszar „Józefów Park II” Józefów,  - drogowskazy                
3 szt., 1 słup, działka nr 12/7, ark.4, właściciel Spółka dla Zagospodarowania 
Wspólnoty Gruntowej we Wsi Borowina Morgi,  
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2. Józefów, schronisko PTSM, ul. Broniewskiego - drogowskaz 1 szt. 1 słup,                            
działka nr 18, ark 12, właściciel Gmina Józefów,  

3. Hamernia, droga leśna w kierunku Fryszarki – drogowskazy 2 szt., 1 słup, granica 
oddziału leśnego nr 118 g, działka nr 13/32, właściciel Nadleśnictwo Józefów,  

4. Józefów, ul. Kamienna, skrzyżowanie do cmentarza żydowskiego, pas drogi gminnej -  
drogowskazy 2 szt. 1słup, działka nr 2, ark. 10, właściciel Gmina Józefów,  

5. Szopowe, skraj miejscowości obok oznakowania Geoszlaku - drogowskaz 2 szt.,                    
1 słup, działka nr 190, właściciel Gminy Józefów,  

6. Majdan Nepryski, granica pasa kolejowego - drogowskazy 3 szt. 1 słup, działka                  
nr 422/2, właściciel Jan Pastuszek,  

 
 

VI.  MAPA PRZEBIEGU TRAS NORDIC WALKING NA TERENIE GMINY 
JÓZEFÓW  

 
 
Józefów – część południowa 
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Józefów - część centralna  
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VII. PROFILE WYSOKOŚCI  

 
Trasa nr 1 

 
Trasa nr 2 

Trasa nr 3 
 


