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turowe regionu. Ośrodek jest znakomitym miejscem do  organizacji spotkań, 
konferencji, szkoleń, warsztatów oraz imprez integracyjnych. Dużą popularno-
ścią wśród spacerowiczów cieszy się piękne arboretum.

5. Ekspozycja kolejki wąskotorowej
Kolejkę wąskotorową wybudowano w okresie II wojny światowej z przeznacze-
niem do transportu drewna i  ludzi na odcinku Lipa-Biłgoraj. Po zaprzestaniu 
eksploatacji, ostatni odcinek kolei zamknięto w połowie lat 80-tych XX wieku, 
a tory rozebrano. Dziś można bezpłatnie podziwiać zachowany tabor.

6. Park Rekreacji ZOOM NATURY 
Położony nad Zalewem Janowskim, z  naturalnymi piaszczystymi plażami, 
w  otulinie Lasów Janowskich. To nowoczesne centrum edukacji aktywnej, 
gdzie poznajemy otaczający świat poprzez doświadczenia i eksperymenty: 
- 4 laboratoria: Zoom Natury, Awifauny i Troposfery, Recyklingu i Energii, Runa 
Leśnego;
- Park Linowy z 5 trasami o różnym stopniu trudności (od 3 lat);
- Wieża Mocy: Diabelskie Wahadło, Skok Power Fun w dół i zjazd tyrolką o dłu-
gości ponad 200 m nad plażą i kąpieliskiem;
- Park Kreatywny z animacjami i warsztatami;
- Exit Room; 
- wypożyczalnia sprzętu wodnego;
- kawiarenka

7. Uroczysko Kruczek
Drewniana kapliczka upamiętniająca pobyt w tych okolicach świętego Anto-
niego. To także miejsce przesiąknięte wojenną historią Polski, silnie związane 
z działalnością powstańczą Polaków podczas zrywów narodowych. Był punk-
tem przerzutowym ludności, żywności i  amunicji z  Galicji do Kongresówki, 
a w trakcie II wojny światowej miejscem zbiórek i spotkań partyzantów z od-
działów NSZ i AK.

8. Szklarnia
Swoją nazwę zawdzięcza hucie szkła, która działała tu w I połowie XIX wieku 
na potrzeby produkcji butelek do browarów ordynackich. Dzisiaj kojarzy się 
przede wszystkim z  ostoją konika biłgorajskiego, potomka dawnego tarpa-
na, utworzoną w  1986 r. Stado, liczące kilkadziesiąt sztuk, można podziwiać 
z drewnianej wieży widokowej.

9. Porytowe Wzgórze
14 czerwca 1944 roku na Porytowym Wzgórzu, nad rzeką Branwią, odbyła 
się największa bitwa partyzancka II wojny światowej w ramach akcji Sturm-
wind I („Wicher I”). To wydarzenie upamiętnia pomnik autorstwa rzeźbiarza 
Bronisława Chromego.

10. Zabytkowy kościółek w Momotach Górnych
„Dzieło serca i rąk” stworzone przez ks. Kazimierz Pińciurka – rzeźbiarza i ar-
tystę samouka.  Unikatowe rzeźby i płaskorzeźby, prezbiterium, kasetono-
wy strop, Ostatnia Wieczerza, droga krzyżowa oraz konfesjonał, chrzcielnica 
i ławki zachwycają koneserów sztuki sakralnej z całego świata. Zachwycają 
kolorowe witraże, w  których ołów zastąpiono drewnem. Obok kościoła 
znajdują się „Fontanna płacząca”, „Grota Zniewolenia”, „Grota Wyzwolenia”, 
cztery kapliczki, ołtarz polowy, dzwonnica i rzeźba Płk. Zieleniewskiego. 

11. Łążek Garncarski
Położony nad rzeką Bukową, związany z garncarstwem i kaflarstwem. Tra-
dycja wytwarzania garnków przetrwała do dzisiaj w niemal niezmienionej 
formie. Cechą charakterystyczną jest motyw kogucika, kielichowata forma 
doniczki i polewanie szkliwem ołowiowym całych powierzchni naczyń. Na 
przełomie czerwca i lipca, w Łążku, organizowanie są Ogólnopolskie Spo-
tkania Garncarskie, w których biorą udział garncarze z całego kraju.

1. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Różańcowej
Podominikański, barokowy kościół z cudownym, słynącym łaskami, obrazem 
Matki Bożej Łaskawej Różańcowej (darowanym przez rodzinę Zamoyskich). 
W  1985 r. koronowany koronami papieskimi. Objawienia Maryjne w  latach 
1645-1802. W miejscu objawień stoi Kaplica Zjawienia z XVII-wieczną rzeźbą 
Matki Bożej z Dzieciątkiem, pod którą bije źródełko.

2. Janowskie Stoki
Naturalne Źródlisko – Janowskie Stoki związane są ze zwyczajem obmycia 
i oczyszczenia w Wielki Piątek. Kiedyś było to miejsce częstych spotkań gospo-
dyń, które robiły tu pranie i plotkowały. Stąd wzięło się powiedzenie: „Baby na 
stokach gadały…”. Przy stokach znajduje się jedna ze stacji drogi krzyżowej 
i monumentalna figura Chrystusa postawiona w połowie lat 90-tych XX wieku.

3. Kryta pływalnia OTYLIA
To nowoczesny obiekt sportowo-rekreacyjny, przystosowany dla osób niepeł-
nosprawnych: basen z 6 torami o parametrach olimpijskich, tor do nauki pływa-
nia, basen rekreacyjny, brodzik dla dzieci, mała zjeżdżalnia, bicze wodne, wanna 
z hydromasażem, zjeżdżalnia rurowa oraz sauna, siłownia, kręgielnia, gabinet 
rehabilitacji i masażu, gabinetu odnowy biologicznej oraz jaskinia solna. 

4. Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie”
Zajmuje się edukacją ekologiczną i  aktywnym poznawaniem przyrody. Można 
tam podziwiać wystawę przyrodniczą prezentującą walory przyrodnicze i kul-
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Lasy Janowskie
Lasy Janowskie, razem z Puszczą Solską, tworzą jeden z największych 
zwartych kompleksów leśnych w Polsce i w Europie. W obszarze leśnego 
kompleksu promocyjnego utworzono 6 rezerwatów przyrody: Jastkowi-
ce, Łęka, Kacze Błota, Szklarnia, Imielty Ług i Lasy Janowskie. Wśród tury-
stów, ze względu na dostępność, najbardziej popularne są ostatnie trzy. 
Dominują siedliska borowe, zdominowane przez sosnę oraz lasy miesza-
ne. Region obfituje w rozległe torfowiska, bagna, wyniesienia wydmowe, 
a także malownicze doliny rzeczne. Szczególnie upodobały sobie te tere-
ny ptaki, których jest ponad 150 gatunków, w tym rzadkie gatunki: bielik, 
bocian czarny, orlik krzykliwy i głuszec. Można tu spotkać coraz częściej 
wilka, ale także sarny, jelenie, dziki, łosie, borsuki, bobry, lisy i wydry.
Lasy Janowskie najlepiej zwiedzać pieszo lub rowerem po licznych, ozna-
kowanych ścieżkach edukacyjnych i szlakach.

Wydano dla:
Urząd Miejski, Referat Promocji 
i Rozwoju, ul. Zamoyskiego 59, 
23-300 Janów Lubelski,
tel. 15 87 24 313, 
promocja@janowlubelski.pl, 
www.janowlubelski.pl

Wydawca:
www.olszewskiphoto.pl

 ISBN: 978-83-64923-29-6

www.zoomnatury.pl
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