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„OD LEŚNEGO KRĘGU DO SANŁĘG-u”

Serdecznie zapraszamy!

Oddając Państwu wspólną publikację Lokalnej Grupy Działania „LEŚNY KRĄG” i Lokalnej Grupy Działania „SANŁĘG”, która w całości po-
święcona jest walorom turystycznym z terenu działania partnerstw, mamy nadzieję, że dzięki temu wydawnictwu będą mogli Państwo 
nie tylko poznać walory przyrodnicze, kulturowe, historyczne i turystyczne szlaku „OD LEŚNEGO KRĘGU DO SANŁĘG-u”, ale pozwolić 
sobie na wędrówkę pieszą, rowerową, samochodową, jak i wirtualną. Opracowanie wspomagane jest systemem informacji przestrzen-
nej (SIP), promujące wyżej wymienione atrakcje na obszarach objętych lokalnymi strategiami rozwoju obu grup działania. Na szlaku 
powstały altany przystankowe oraz tablice informacyjne o walorach historycznych i przyrodniczych danego miejsca. Charakterystycz-
nym elementem szlaku jest jednolitość oznakowania i wykonanie przystanków. Zachęcamy do lektury informatora, jak również do 
odwiedzenia miejsc na naszym terenie. Nie mamy świadomości, że to co nas otacza jest niezwykłe i niezapomniane. To wszystko może 
być naszą wizytówką, znakiem rozpoznawalnym miejsca, w którym żyjemy. Naszym marzeniem jest, aby nasz region był dostępny 
dla wszystkich, którzy są nim zainteresowani. Tak jest w wielu krajach Unii Europejskiej, które z powodzeniem postawiły na  regiona-
lizm z jednoczesnym zachowaniem narodowych tradycji. Turystom odwiedzającym nasz teren możemy już wiele zaoferować. Dlatego 
też, wspólnie z lokalnymi władzami podjęliśmy działania zmierzające nie tylko do wyszukiwania, ale przede wszystkim popularyzacji  
i promocji regionu. Nie jest to proces szybki ani łatwy. Jakże ważne w tym procesie jest budowanie lokalnej świadomości  i wyzwole-
nie aktywności społecznej. Lokalne Grupy Działania „LEŚNY KRĄG” i „SANŁĘG” dołożą wszelkich starań, aby kontynuować współpracę  
i promocję regionu w różnych formach. Jedną  z nich jest niniejsze wydawnictwo.

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania „LEŚNY KRĄG”

w Janowie Lubelskim

Prezes Stowarzyszenia
Janina Skubik  

Forum Mieszkańców Wsi „SANŁĘG”
Lokalna Grupa Działania

z siedzibą w Zaleszanach

Prezes Zarządu
Ryszard Łączny

Publikacja wydana w ramach projektu współpracy Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „LEŚNY KRĄG” w Janowie Lubelskim i Forum Mieszkańców Wsi 
„SANŁĘG” Lokalnej Grupy Dzialania z siedzibą w Zaleszanach z dnia 10 kwietnia 2013 roku oraz umowy pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego  
i partnerami współpracy z dnia 29 listopada 2013 roku.
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Z każdym rokiem wzrasta liczba podróżujących i poszukujących atrakcyj-
nych miejsc wypoczynku dla zregenerowania własnych sił.

Wychodząc temu naprzeciw, z ogromną przyjemnością realizuję inicjaty-
wę opracowania ilustrowanej publikacji prezentującej walory turystyczne 
sąsiadujących ze sobą regionów, zachęcając do bliższego poznania ich 
uroków.

Inicjatywę jej  opracowania podjęto w ramach projektu współpracy stowa-
rzyszeń: Lokalnej Grupy Działania „LEŚNY KRĄG” i Forum Mieszkańców Wsi 
„SANŁĘG” Lokalnej Grupy Działania z celem wspólnej idei promocji regio-
nów objętych ich działalnością; regionów terytorialnie przynależących do 
graniczących ze sobą województw: lubelskiego i podkarpackiego.

LGD „LEŚNY KRĄG” obejmuje teren siedmiu gmin powiatu janowskiego (od 
południowego zachodu sąsiadującego ze stalowowolskim), LGD „SANŁĘG” 
zaś - cztery gminy powiatu stalowowolskiego i dwie tarnobrzeskiego.

Zbliżone uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze powodują, iż ob-
szary stanowią jednorodną całość, charakteryzują się niepowtarzalnymi 
walorami przyrodniczymi i różnorodnością krajobrazu; każdy z regionów 
kryje w sobie  równie niepowtarzalne walory historyczne i kulturowe.  

Obydwa obszary posiadają stare tradycje osadnicze, ciekawą i boga-
tą przeszłość historyczną, o czym świadczą zachowane zabytki kultu-
ry, w tym liczne przydrożne znaki historii – krzyże i kapliczki wznoszone  
w różnych intencjach, będące przejawem religijności mieszkańców tere-
nów, wierzeń ludowych, często owiane legendą, fundowane przez miej-
scową ludność i wykonywane ręką ludowych rzeźbiarzy, mogiły ofiar 
dramatycznych wydarzeń i pomniki ku czci zasłużonych dla regionów,  
a gospodarzami każdej z ziem były znane polskie rody.

Troska i dbałość mieszkańców omawianych terenów o ocalenie od zapo-
mnienia ich bogatego dorobku kulturowego przejawia się w działalności 
funkcjonujących zespołów śpiewaczo-obrzędowych, tanecznych, orkiestr 
dętych, kapel ludowych, ludowych śpiewaków i instrumentalistów, twór-
ców sztuki ludowej, lokalnego rękodzieła, kontynuatorów rodzimego rze-
miosła, a społeczność obydwu obszarów liczy wielu lokalnych twórców.

Żywe do dnia dzisiejszego są tutejsze zwyczaje, obyczaje, obrzędy i tra-
dycje ludowe, pamięć o ludziach i wydarzeniach, świadectwem czego są 
uroczyste obchody świąt o charakterze patriotycznym, religijnym i orga-
nizacja szeregu lokalnych uroczystości i imprez.

Dostępne komunikacyjnie tereny oferują turystom dobrze rozwiniętą bazę 
noclegowo-gastronomiczną; na obydwu obszarach, w śródleśnych wio-
skach funkcjonują gospodarstwa agroturystyczne.

Poszukujący smaków regionalnej kuchni z pewnością odnajdą tutaj niepo-
wtarzalne walory potraw, znaczna ilość których wpisana została na Listę 
Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi; potraw 
przygotowywanych na bazie surowców rodzimych.

Malowniczo pod względem geograficznym przedstawiają się tereny, na 
których działalność prowadzą obydwa partnerstwa, a do pobytu i wypo-
czynku zachęca m.in. tutejsza przyroda.
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LASY JANOWSKIE
włączone do obszarów objętych ochroną NATURA 2000 imponują swoją 
powierzchnią; stanowią zachodnią część dużego kompleksu lasów nizin-
nych rozpościerających się poniżej Wyżyny Lubelskiej i pasma Roztocza 
– od ujścia Sanu do Wisły, aż do granicy kraju.

Zajmują środkową część Puszczy Solskiej – jednego z największych, 
zwartych kompleksów leśnych w Polsce i wyznaczają w swych granicach 
obszary o bardzo wysokich wartościach przyrodniczo-krajobrazowych 
(rozległy areał pokryty jest naturalną lub prawie naturalną, stąd i unikal-
ną w skali europejskiej formacją roślinną), jak również wypoczynkowych,  
a wartości te chroni PARK KRAJOBRAZOWY LASY JANOWSKIE, zajmujący 
powierzchnię 39 150ha (wraz z otuliną – 99 650ha); jest on elementem 
strefy chronionego krajobrazu obejmującego Puszczę Solską i Sandomier-
ską oraz dolinę Sanu i Wisły.

Pod względem fizjograficznym obszar Parku położony jest w całości  
w obrębie Równiny Biłgorajskiej – jednostki leżącej u podnóża Roztocza 
Zachodniego i stanowiącej północno-wschodnią część Kotliny Sando-
mierskiej.

Leśny krajobraz Parku urozmaicają doliny rzek, wały wydmowe, komplek-
sy stawów, łąk, bagien i torfowisk, a niezwykle pięknym i interesującym 
czynią go uroczo meandrujące rzeki i strumienie. 

Park stanowi przykład krajobrazu naturalnego, gdzie zharmonizowane są 
walory przyrodnicze z tradycyjną architekturą drewnianą regionu biłgo-
rajskiego i lasowiackiego.

Największą jego wartością przyrodniczą są lasy zachowujące w wielu 
miejscach swój puszczański charakter; dominują bory. Zachowało się też 
sporo wspaniałych lasów górskich. Poprzez swą naturalność skupiają one 
nieocenione bogactwo flory i fauny.

Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych zo-
stały otoczone ochroną w postaci rezerwatów przyrody:

•	 leśno-historycznego „Lasy Janowskie”

•	 florystycznego „Szklarnia”

•	 leśno-torfowiskowego „Kacze Błota”

•	 wodno-torfowiskowego „Imielty Ług”

•	 leśnego „Jastkowice”

•	 florystycznego „Łęka”.

Na obszarze Krainy „LEŚNEGO KRĘGU” znajdują się: „Lasy Janowskie”, 
„Szklarnia”, „Kacze Błota”, „Imielty Ług”; na terenie „SANŁĘG-u” – „Jastko-
wice”, „Łęka” i fragment rezerwatu „Imielty Ług”, a ponadto rozciąga się tu 
rezerwat orzecha wodnego i rezerwat faunistyczny. 

Na obszarach działania obydwu LGD stworzone są doskonałe warunki do 
uprawiania turystyki.

Przez najciekawsze pod względem przyrodniczym, historycznym i kultu-

rowym miejsca regionów prowadzą i na wędrówki zapraszają trasy spa-
cerowe, ścieżki dydaktyczne (przyrodnicze, historyczne), liczne szlaki tu-
rystyczne - piesze, rowerowe, konne, trasy narciarskie.

Atrakcyjność turystyczno-wypoczynkowa regionów – to również możli-
wość uprawiania różnorodnych sportów wodnych, korzystania z czystych 
kąpielisk, piaszczystych plaż, uprawiania sportów zimowych ( na terenie 
powiatu janowskiego funkcjonują 2 stoki narciarskie: „WOTEX” w Batorzu  
i „NARTRAJ” w Chrzanowie Czwartym). 

Tutejsze lasy czekają na zbieraczy runa leśnego, myśliwych (lasy słyną  
z obfitości zwierzyny i są doskonałym terenem polowań); na zwolenników 
wędkowania czekają natomiast zasobne w różne gatunki ryb rzeki i stawy.
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„LEŚNY KRĄG”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LEŚNY KRĄG” z siedzibą w Ja-
nowie Lubelskim funkcjonuje od 2006 roku na obszarze 7 gmin powiatu 
janowskiego (Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, Mo-
dliborzyce, Potok Wielki), usytuowanego w południowo-zachodniej części 
województwa lubelskiego, na pograniczu trzech regionów geograficznych: 
Roztocza Zachodniego, Wyżyny Lubelskiej (w części zwanej Wzniesieniami 
Urzędowskimi) i Kotliny Sandomierskiej na Równinie Puszczańskiej i  repre-
zentuje charakterystyczne cechy i walory wszystkich tych jednostek.

Region usytuowany jest w otulinie Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie  
i po części w granicach Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Dzięki swemu położeniu, teren objęty działalnością LGD charakteryzuje się 
dużym zróżnicowaniem ukształtowania powierzchni.

Występują tu rozległe łagodne wzniesienia pokryte polami uprawnymi, na 
których punkty widokowe, miejsca obserwacji przyrodniczych dają możli-
wość podziwiania szerokiej perspektywy.

Część południowa obszaru jest nizinną; tereny rozciągają się na wysokości 
od ok.180 do 200 m n.p.m., a piaszczysta powierzchnia Równiny Biłgoraj-
skiej urozmaicona jest wydmami o wysokości dochodzącej do 15 m, pod-
mokłymi zagłębieniami i torfowiskami, licznymi stawami.

W swej północno-zachodniej części teren jest bardziej pofałdowany, ze 
wzniesieniami dochodzącymi do 310 m n.p.m. (Sowia Góra, gm. Batorz) 
oraz licznymi – powyżej 300 m n.p.m. – z najwyższym - 328 m n.p.m. (gm. 
Godziszów), najwyższymi wzniesieniami Roztocza Zachodniego – Granice, 
Wyrąb, Hektary, ponadto - Dąbrowa, Chrzanowska Góra (gm. Chrzanów). 
Występują też wąwozy („ Piekło”, gm. Batorz, „Kurokowiec”, gm. Modlibo-
rzyce)  i jary oraz ukształtowane przez rzeki doliny -  a wszystko to czyni 
obszar niezwykle atrakcyjnym krajobrazowo. 

Do planowania wypoczynku i rekreacji korzystnym jest też tutejszy klimat; 
zaletą obszaru jest mały udział przemysłu.

Tędy prowadzą szlaki turystyczne:
•	 Centralny Szlak Rowerowy Roztocza (czerwony)

•	 Centralny Szlak Pieszy Roztocza (niebieski)

•	 Szlak Puszczański (czerwony)

•	 Szlak Walk Partyzanckich (czerwony)

•	 szlak Porytowe Wzgórze – Momoty (niebieski)

•	 szlak łącznikowy: Batorz – Porytowe Wzgórze (żółty)

•	 Szlak Rowerowy po Lasach Janowskich , składający się z dwóch tras:

•	 „Wyprawa do Leśnego Skarbca” (niebieski) i „Szlak Glinianych Garnków” 
(zielony)

•	 szlak konny „Cwał”

•	 szlak narciarski „Bieguś”

•	 szlak rowerowy „Czarna Perła” (czarny) 

•	 Rowerowy szlak dookoła powiatu janowskiego (okrężny, czerwony),  
a ponadto:

•	 dydaktyczna trasa rowerowa: Janów Lubelski – Szklarnia

•	 trasa spacerowa – Porytowe Wzgórze

•	 ścieżka przyrodnicza w rezerwacie „Szklarnia”

•	 ścieżka spacerowa przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej

•	 trasa edukacyjna: Nadleśnictwo Janów Lubelski – Szklarnia.
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Naturalnym bogactwem regionu są wspomniane już lasy (stanowią ponad 40% powierzchni powiatu) 
i cenne, atrakcyjne turystycznie rezerwaty przyrody:

rezerwat „LASY JANOWSKIE” 
powołany został na cześć największej na ziemiach polskich w czasie II wojny 
światowej bitwy partyzanckiej na Porytowym Wzgórzu  (rozległym wznie-
sieniu wydmowym), którą upamiętnia okazały pomnik, cmentarz partyzanc-
ki, a w lesie – partyzanckie mogiły, ślady okopów i stanowisk ogniowych.

Pozostałości nasypu i infrastruktury kolejki leśnej, drewniany most na 
rzece Branew - stanowią cenny element kulturowy regionu.

Jest to wspaniały rezerwat krajobrazowy z licznymi zalesionymi wzgórza-
mi, malowniczą doliną meandrującej Branwi, kompleksami stawów ryb-
nych (bytuje tu ptactwo wodne) we wsi Momoty (gm. Janów Lub.).

Rozległy kompleks leśny i liczne bagienka kryją w sobie wiele osobliwo-
ści ze świata roślin – czosnek niedźwiedzi, pióropusznik strusi, groszek 
alzacki, widłak torfowy czy sitowiec nadmorski, a ponadto mchów, poro-
stów, rzadkich gatunków grzybów.

Siedliska mają tu bocian czarny i bielik; obecnym jest też głuszec.

Występują liczne gatunki zwierząt.

Rezerwat obejmuje fragment Lasów Janowskich z borami sosnowymi, na-
turalnie  odnawiającymi się jedlinami, pięknymi olsami i lasami mieszanymi.

Rzadkimi roślinami rosnącymi w rezerwacie są m.in.: czosnek siatkowa-
ty, szczyr trwały, lilia złotogłów, kozłek bzowy, starzec Fuchsa; występuje 
bocian czarny, jastrząb; z ssaków spotkać można jelenia i wilka.

W pobliżu tego rezerwatu, w miejscowości Szklarnia (gm. Janów Lub.)  
znajduje się leśna Ostoja Konika Biłgorajskiego, gdzie prowadzona jest 
zachowawcza, rezerwatowa hodowla koni biłgorajskich wywodzących 
się z leśnej odmiany tarpana, a są to koniki o niewielkim wzroście, żywym 
temperamencie i nadzwyczaj łagodnym charakterze, wykorzystywane do 
hipoterapii.

rezerwat „SZKLARNIA”
utworzony został dla ochrony różnorodnych zbiorowisk leśno-florystycz-
nych i wilgotnego boru sosnowo-jodłowego o charakterze naturalnym, jak 
też lasów ze świerkami, bukami, dębami, olszami.

Występuje tu również rzadko spotykany wyżynny jodłowy bór mieszany  
z połaciami olsu i grądu.

rezerwat „KACZE BŁOTA” 
został utworzony dla ochrony środowiska wysokiego, bagiennego boru 
oraz fragmentów torfowisk przejściowych, ale na skutek obniżenia się 
wód gruntowych, torfowiska zarastają roślinnością drzewiastą. 

W rezerwacie występuje cietrzew; z rzadkich roślin – głównie rosiczki, tu-
rzyca strunowa, przygiełka biała, sit sztywny, storczyk krwisty.

rezerwat „IMIELTY ŁUG” 
tworzą stawy z bogatą fauną, zajmujące część międzywydmowej niecki  
(w jej środkowej części znajduje się naturalnie zarastający staw podzie-
lony groblą na dwa zbiorniki: Imielty Ług i Radełko), ogromne i wspaniale 
wykształcone torfowisko wysokie oraz zróżnicowane bory, w tym frag-
menty boru mieszanego wilgotnego i jodłowego. 

Osobliwością rezerwatu jest różnorodność ptaków, m.in. orła bielika, 
mewy śmieszki, żurawia, rybołowa, bociana czarnego, głuszca. Rzadkie 
rośliny rezerwatu – to m.in. bagnica torfowa, salwinia pływająca, waw-
rzynek wilczełyko, wierzba borówkolistna.

Na jego terenie pojawiają się wilki, jenoty, wydry, łosie.
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Do obejrzenia interesującej wystawy prezentującej m.in. walory przyrod-
nicze Lasów Janowskich zaprasza Ośrodek Edukacji Ekologicznej, miesz-
czący się przy Nadleśnictwie Janów Lubelski.

W sąsiedztwie siedziby Nadleśnictwa znajduje się też Skansen Kolejki 
Wąskotorowej – ciekawego zabytku kultury technicznej regionu.

Obszar objęty działalnością „LEŚNEGO KRĘGU” cechuje zróżnicowana sieć 
hydrograficzna. W północnej i północno-wschodniej jego części występuje 
rzadka sieć rzek, natomiast na uwagę zasługują tu liczne źródła, dające 
początek Sannie, Bukowej, Białej Ładzie, rzece Por.

Pozostała część obszaru obfituje w liczne stawy, oczka wodne, tereny 
podmokłe i torfowiska.

Oprócz wymienionych rzek, przez teren przepływają: Biała, Borownica, 
Żytniówka, Branew, Czartosowa, Trzebensz, Rakowa, Ciechocinka, Sanna, 
Stanianka, a wszystkie one są rzekami czystymi, zarybionymi i wykorzy-
stywanymi przez wędkarzy.

Rzeka Bukowa ponadto, płynąca południowym obrzeżem Lasów Janow-
skich, na styku Lubelszczyzny i Podkarpacia, ze względu na swe piaszczy-
ste dno wykorzystywana jest jako kąpielisko. Mimo niskiego poziomu wód 
i wąskich koryt, na Bukowej i Sannie uprawia się turystykę kajakową.

               Licznie występujące na obszarze źródła, z których wiele objętych 
jest ochroną pomnikową i wodzie z niektórych przypisywane są właści-
wości lecznicze – to kolejne bogactwo naturalne regionu (źródliska znaj-
dują się na obszarach większości gmin). 

Szereg czynnych źródeł występuje w zlewni rzeki Biała, z których źródli-
sko – pomnik przyrody - Stoki Janowskie - należy do większych źródeł  
w obrębie Wyżyny Lubelskiej i Roztocza.

Krystalicznie czyste wody źródliska zasilają JANOWSKI ZALEW, na obsza-
rze którego głównie koncentruje się ruch turystyczny.

To właśnie z dobrze zagospodarowanego zalewu rekreacyjnego był i zna-
ny jest Janów Lubelski.

Zlokalizowany w odległości 2 km od centrum miasta stale się rozbudo-
wywuje, a znajdujące się w jego obrębie ośrodki wypoczynkowe, kluby 
wychodzą naprzeciw oczekiwaniom turystów, stale wzbogacając ofertę 
form wypoczynku, rekreacji, w tym także niekonwencjonalnego zagospo-
darowania czasu wolnego.

W pobliżu Zalewu znajduje się Ośrodek Jeździecki „KARINO” oferujący 
naukę jazdy konnej, przejażdżki konne, hipoterapię.

Turystyczną wizytówką nie tylko miasta, ale i całego regionu jest  PARK 
REKREACJI „ZOOM NATURY” z parkiem linowym z trasami o zróżnico-
wanym poziomie trudności i atrakcjami specjalnymi, a obszar Parku – to 
ponad 10ha terenów rekreacyjnych z pasażami spacerowymi, ścieżkami 
rowerowymi, placem energii, siłowniami zewnętrznymi, placami zabaw. 
Zapewnia on pełny wypoczynek w zielonym otoczeniu, nad wodą, w czy-
stym środowisku, gwarantuje wspaniałą zabawę dla każdego, niezależnie 
od wieku i kondycji fizycznej  (teren Parku w pełni dostosowany jest dla 
osób niepełnosprawnych).

Park jest również jednym z niewielu funkcjonujących dotychczas w Polsce 
centrów edukacji aktywnej. Już wkrótce do dyspozycji turysty będą cztery 
obiekty edukacyjne – nowoczesne laboratoria wiedzy z zakresu przyrody, 
historii naturalnej, geologii, geografii regionu i ekologii.

Wspaniały odpoczynek i relaks oferuje nowoczesny obiekt sportowo-re-
kreacyjno-leczniczy Janowa Lubelskiego – Kryta Pływalnia „OTYLIA”.
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Jednym z cenniejszych bogactw naturalnych występujących na tym obsza-
rze jest udokumentowane złoże surowców ilastych do produkcji ceramiki 
budowlanej (Łążek Garncarski, gm. Janów Lub.). Pokłady gliny występują też 
w miejscowości Stawki (gm. Potok Wielki), w Dąbiu, Wierzchowiskach, Lutem 
(gm. Modliborzyce).

Jest to surowiec cenny dla dalszego rozwoju tutejszego, łążkowskiego 
garncarstwa (również kaflarstwa), którego początki sięgają XVIII wieku,  
a garncarskie tradycje przekazywane są  z pokolenia na pokolenie. Wytwa-
rzana w Łążku ceramika o charakterystycznej formie i zdobnictwie zaliczana 
jest do jednej z najpiękniejszych w kraju.

Turystów i zainteresowanych poznaniem tajników garncarskiego rzemiosła 
przyciągają do Łążka Garncarskiego organizowane corocznie (od 2007 roku) 
OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA GARNCARSKIE (lipiec).

Region jest typowo rolniczym; znacząca, charakterystyczna dla obszaru,  
o szeroko znanej jakości surowca jest ponad stuletnia uprawa gryki (gm. Go-
dziszów), produkcja kasz i wyrobów z kaszy gryczanej. Kasza jest symbolem 
tradycyjnego produktu i motywem przewodnim corocznego FESTIWALU KA-
SZY „GRYCZAKI” odbywanego w Janowie Lub.(sierpień).

Z racji prowadzonej  również od dawna uprawy lnu (gm. Chrzanów) – cyklicz-
nie, w lipcu organizowane jest w Chrzanowie Pierwszym „ŚWIĘTO WŁÓKNA”.

„BIESIADA MALINOWA” zaś jest również cykliczną imprezą plenerową od-
bywaną w lipcu w Godziszowie, a organizowaną z racji szeroko rozwiniętej  
w gminie Godziszów uprawy malin.

Na terenie tejże gminy początków osadnictwa (XI wiek) sięga niepowtarzal-
na, przekazywana z pokolenia na pokolenie tradycja wytwarzania miodu. 
Funkcjonuje tutaj najstarsze na Lubelszczyźnie Koło Pszczelarskie, a jego 
członkowie są posiadaczami ponad 6000 pni pszczelich.

W stawach obszaru króluje karp; daleko odległych lat sięga stale udoskona-
lana  jego hodowla i na stałe w kalendarzu imprez gminy Potok Wielki wpi-
sany jest „DZIEŃ KARPIA KRÓLEWSKIEGO”- impreza promująca ów produkt 
lokalny, organizowana w sierpniu w miejscowości Maliniec (uroczystość jest 
m.in. okazją do poznania smaku karpia przyrządzanego na różne sposoby).

Warte polecenia są potrawy kuchni regionalnej; niektóre z tradycyjnych wy-
robów kulinarnych i produktów Krainy „LEŚNEGO KRĘGU” widnieją na Liście 
Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: gryczak ja-
nowski, „gryczok” godziszowski (wypieki z kaszy gryczanej), momocka żura-
winówka, miód gryczany godziszowski.

Na atrakcyjność turystyczną obszaru wpływa także jego historia. 

Najstarsze dzieje terenu związane są z pojawieniem się ok. VIII wieku pierw-
szych osiadłych plemion, którymi prawdopodobnie byli Sandomierzanie lub 
Lublinianie, co potwierdzają znaleziska hutnictwa dymarkowego, a ponadto 
odkrycia archeologiczne z okresu pradziejów i wczesnego średniowiecza.

Przez okres 300 lat, począwszy od X wieku, tereny Ziemi Janowskiej wcho-
dziły w skład państwa piastowskiego; był to obszar przygraniczny, często 
nękany przez Rusinów, Mongołów, Litwinów.

Po przyłączeniu do Polski terenów Rusi Czerwonej, Ludwik Węgierski, w 1377 
roku nadał liczne królewszczyzny braciom Dymitrowi i Iwanowi z Klecia, któ-
rzy otrzymali też blisko połowę obszaru obecnego powiatu janowskiego.
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Najstarsze informacje o jego miejscowościach zawiera kronika halicko-
-wołyńska z 1245 roku (Biała, Dzwola, Łada); w XIV wieku, w kronikach Jana 
Długosza pojawia się parafia Potok Stany i Słupie.

Doniosłym wydarzeniem dla regionu był przejazd przez bory jodłowe kró-
la Władysława Jagiełły, podążającego do Opatowa na spotkanie z królową 
Anną (1410 rok).

W XVI wieku, na gruntach osady Biała powstała miejscowość Janów, zało-
życielką której była Katarzyna z Ostrogskich Zamoyska ( przydomek „Lu-
belski” dodano dopiero w XX wieku).

Od 1589 roku obszar dzisiejszego funkcjonowania „LEŚNEGO KRĘGU” włą-
czony został przez Kanclerza Jana Zamoyskiego do Ordynacji Zamojskiej; 
prawa miejskie Janów otrzymał w roku 1640 i spełniał rolę ośrodka targo-
wo-rzemieślniczego.

W latach 60. XVII wieku właściciele dóbr stali się fundatorami trójnawo-
wego bazylikowego kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela i zespołu kościel-
no-klasztornego ojców Dominikanów.

Historia założenia klasztoru i wzniesienia kościoła w Janowie związana 
jest z kilkakrotnymi objawieniami i ukazaniem się w tym miejscu miesz-
kańcom miasta postaci Matki Bożej.

Po dzień dzisiejszy trwa tutaj sławiący miasto kult Maryjny zogniskowa-
ny wokół Cudownego Obrazu Matki Bożęj Łaskawej Różańcowej – miej-
sce pielgrzymowania wiernych; takowym miejscem jest również  odległe  
o kilka kilometrów od Janowa Lub. Uroczysko Kruczek z kaplicą  
św. Antoniego upamiętniającą  legendarny tutaj pobyt świętego i z rzeź-
bionymi w drewnie stacjami Drogi Krzyżowej.

W Modlioborzycach, w 1608 roku, w okresie rządów opata Bogusława Ra-
doszewskiego, ojcowie Benedyktyni wybudowali pierwszy szpital.

Podczas „potopu szwedzkiego”, 11.04.1657 roku w Modliborzycach zatrzy-
mał się Karol Gustaw – król szwedzki, gdzie spotkał się ze swoim sprzy-
mierzeńcem Jerzym Rakoczym z Węgier – księciem Siedmiogrodu.

Czas „potopu szwedzkiego” był okresem cierpień mieszkańców obszaru; 
w okolicach Potoka Wielkiego znajdował się wojskowy obóz szwedzki, po 
którym przetrwała do dziś nazwa „wały szwedzkie”.

Rozwój regionu zahamowały czasy rozbiorów; Ziemia Janowska włączona 
została w granice zaboru austriackiego. Ostatecznie tereny te znalazły się 
w obrębie Księstwa Warszawskiego, a potem Królestwa Kongresowego, 
które włączone zostało do zaboru rosyjskiego.

W okresie wojen napoleońskich, w latach 1820-1827 miasto Janów zaczę-
ło się rozbudowywać, a jego układ urbanistyczny określa się jako idealny. 
Pełniło rolę centrum administracyjnego Obwodu Zamojskiego.

Tradycje powiatowe miasta sięgają roku 1867.

Tutejsze okoliczne bory dawały schronienie oddziałom polskim w okresie 
powstania styczniowego (1862-1864). Toczyło się tu wiele bitew; najwięk-
sza miała miejsce pod Batorzem na Sowiej Górze, a uczestniczyli w niej 
oprócz Polaków, Węgrzy.

6 września 1863 roku rozegrała się tu bitwa między oddziałami płk. Marci-



11

Teren „Leśnego Kręgu” zamieszkały przez grupę etniczną Borowiaków 
jest jednym z najbardziej zachowawczych regionów etnograficznych po-
łudniowo-zachodniej Lubelszczyzny. Na obszarze tym można jeszcze dziś 
spotkać stare tradycyjne formy w zakresie kultury społecznej, duchowej, 
materialnej – m.in. archaiczny folklor, gwarę, układ wsi i jej zabudowę, łą-
czących w sobie elementy kultury polskiej, ruskiej, wołoskiej, tatarskiej. 
Mieszanina ludności osiedlającej się na stałe na tym obszarze wytworzyła 
kulturę odróżniającą region od innych.

Ludność wiejska zajmowała się uprawą roli, hodowlą; trudniła się bart-
nictwem i smolarstwem, obróbką drewna, kowalstwem, rymarstwem, 
garncarstwem.

Wśród szeregu zachowanych  
zabytków regionu (często rejestrowych),  
na uwagę turysty zasługują m.in.: 

Gmina Batorz
•	 kościół p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika z lat 1879-1882, 

dzwonnica z 1908 roku, plebania z 1926 roku (Batorz) 

•	 pomnik ku czci Marcina Borelowskiego „Lelewela” z 1933 roku (znajdu-
jący się na cmentarzu) i kopiec powstańczy usypany w miejscu bitwy 
stoczonej między oddziałami  Borelowskiego a wojskami rosyjskimi  
w roku 1863 (dla uczczenia poległych tutaj Węgrów, ambasada węgier-
ska  ufundowała w 1991 roku rzeżby -   „kavelez”(Batorz)

•	 pozostałości grodziska z XI wieku (Batorz)

•	 zespół dworski: dwór z przełomu XIX / XX wieków, oficyna z 1891 roku, 
park krajobrazowy z XIX wieku (Stawce)

na Borelowskiego „Lelewela” a wojskami rosyjskimi. 

W akcie odwetowym zaborcy zdegradowali cztery miasta powiatu do ran-
gi osad (Modliborzyce ponownie uzyskały prawa miejskie z dniem 1 stycz-
nia 2014 roku).

W 1870 roku ówczesny właściciel dóbr Potoczka – Adam Przanowski utwo-
rzył tutaj i prowadził wzorcowe gospodarstwo ziemiańskie, wysoko cenione 
w całej guberni lubelskiej; rozwinięte przez niego gospodarstwo rybackie 
(narybek karpi sprowadził z Moraw) było największym wówczas w kraju. 

Napływ galicyjskich osadników spowodował powstawanie tutaj hodow-
lanych stawów rybnych, wykorzystując naturalne zbiorniki wodne, jak też 
zakładając nowe.

Mieszkańcy regionu boleśnie odczuli okres wojen światowych.

We wrześniu 1939 roku pod Dzwolą, oddział WP ze zgrupowania  
płk. T. Zieleniewskiego stoczył zwycięską bitwę z niemieckim dywizjo-
nem pancernym.

Już w 1940 roku powstawały w regionie organizacje konspiracyjne do wal-
ki z okupantem niemieckim – Chłopska Organizacja Wolności, Związek 
Walki Zbrojnej, Bataliony Chłopskie; prowadzono tajne nauczanie, wyda-
wano własne pismo - „Biuletyn Informacyjny”.

W Modliborzycach Niemcy utworzyli getto dla ok. 2.200 Żydów.

Lata 1943 i 1944 – to okres wielu akcji dywersyjnych i sabotażowych oraz 
intensywnych przygotowań do wybuchu powstania.

W 1944 roku w rejonie Godziszowa miała miejsce krwawa bitwa rosyjsko-
-austriacka; toczyły się tutaj m.in. walki oddziałów niemieckich z I Ukraiń-
ską Dywizją Pancerną.

W czerwcu 1944 roku doszło do bitwy partyzanckiej z armią niemiecką  
- pod Szklarnią i na Porytowym Wzgórzu – jednej z największych na tere-
nie Polski bitew partyzanckich w okresie II wojny światowej.
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Gmina Dzwola
•	 kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej z lat 1924-1927, plebania  

z ok. 1928 roku, ogrodzenie z bramą z ok. 1927 roku (Dzwola)

•	 kwatera poległych w kampanii wrześniowej 1939 roku znajdująca się 
na cmentarzu (Dzwola)    

•	 kościół św. Anny z lat 1936-1945, plebania z lat 1930-1931 (Branew)

•	 pozostałości kapliczki słupkowej św. Marcina z 1653 roku (Branewka)

•	 ponad stuletnia, do dziś zamieszkała chata pod strzechą o dobrze za-
chowanej zabudowie zwartej (Branewka) 

•	 trzyramienny krzyż drewniany z XIX wieku (Kocudza Trzecia, cz. Morgi)

•	 budynki dawnego Nadleśnictwa Kocudza z 1937 roku – sekretarzówka  
i leśniczówka (Władysławów); dzisiaj mieści się tutaj leśniczówka-ho-
tel „Dworek Władysławów”)

Gmina Chrzanów:
•	 kościół p. w. św. Jacka z 1932 roku (Chrzanów Pierwszy)

•	 kapliczka z ok. 1870 roku (Malinie)

•	 pounicki kościół p.w. Najświętszej Marii Panny z lat 1872-1874 (Otrocz)
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Gmina Potok Wielki
•	 kościół p.w. św. Mikołaja Biskupa z ostatniego ćwierćwiecza XV wie-

ku, dzwonnica-brama, kaplica przedpogrzebowa z przełomu XVIII i XIX 
wieków, plebania z ok. 1900 roku, wikarówka z lat 20. XX wieku, ogrodze-
nie placu przykościelnego z 1904 roku (Potok Wielki)

•	 rzymskokatolicki cmentarz parafialny z I połowy XIX wieku; w jego ob-
rębie m. in. znajduje się kaplica z ok. 1860 roku (Potok Wielki)

•	 kościół polsko-katolicki p.w. św. Cyryla i Metodego z 1936 roku  
(Dąbrówka)

•	 kapliczka z ołtarzykiem Matki Boskiej Częstochowskiej z 1870 roku 
(Osinki)  

•	 zespół dworsko-parkowy Przanowskich z II połowy XIX wieku (obecnie 
mieści się tutaj Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego) (Potoczek)

•	 budynek karczmy z 1898 roku (Radwanówka)

•	 zespół dworski Boduszyńskich z parkiem krajobrazowym z XIX wieku 
(Stawki)

Gmina Modliborzyce
•	 urbanistyczny układ Rynku Modliborzyc

•	 kościół p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika z 1664 roku, dzwon-
nica z 1775 roku (Modliborzyce)

•	 cmentarz parafialny z 1827 roku (Modliborzyce)

•	 synagoga z 1782 roku (obecnie mieści się tu Ośrodek Kultury) (Modli-
borzyce)

•	 cmentarz wojenny z 1812 roku (Bilsko)

•	 dworek z 1905 roku i park podworski z połowy XIX wieku z kompleksem 
stawów (Kolonia Zamek)

•	 relikty XIX-wiecznego zespołu dworskiego Gierliczów z parkiem krajo-
brazowym (Stojeszyn Drugi)

•	 pozostałości kamieniołomu na Kamiennej Górze, gdzie podczas II woj-
ny światowej znajdował się obóz pracy (Wierzchowiska)

•	 zespół pałacowo-parkowy Świdów z II połowy XIX wieku (obecnie mie-
ści się tu „Dwór Sanna” – hotel, restauracja, winiarnia; na jego terenie 
znajduje się staw rybny, ponad 3,5km ścieżek spacerowych) (Wierz-
chowiska Drugie)

Gmina Godziszów
•	 kościół p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus z lat 1934-1937 (Godziszów 

Trzeci), plebania z lat 30. XX wieku

•	 mogiła wojenna z 1812 roku, gdzie spoczywają dwaj żołnierze francu-
skiej armii napoleońskiej (Andrzejów)
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Gmina Janów Lubelski
•	 chroniony układ urbanistyczny starego miasta Janowa Lubelskiego  

z charakterystyczną zabudową poordynacką, zabytkowy Park Miej-
ski – jeden z pierwszych ogrodów spacerowych w Królestwie Polskim  
z obeliskiem poświęconym Tadeuszowi Kościuszce

•	 budynki carskiego więzienia z lat 1820-1827 (obecnie mieści się tutaj 
Muzeum Regionalne) (JanówLub.)

•	 kościół p.w. św. Jana Chrzciciela z II połowy XVIII wieku, pochodząca  
z tego okresu Kaplica Zjawienia (w jej podziemiach bije źródełko zna-
ne od 1668 roku, a wodzie z niego przypisywane są właściwości lecz-
nicze), dzwonnica bramna z I połowy XVIII wieku, zabytkowy klasztor 
przejęty przez o.o. Dominikanów w 1660 roku (Janów Lub.)

•	 stara część cmentarza rzymskokatolickiego z licznymi przykładami 
dziewiętnastowiecznych nagrobków (Janów Lub.)

•	 budynek browaru z 1907 roku (Janów Lub.)

•	 drewniany kościół p.w. św. Wojciecha z lat 1972-1982 - wzniesiony na 
zrębach kaplicy z lat 30.XX wieku, a będący dziełem ówczesnego pro-
boszcza (Momoty Górne)

•	 dworek z XIX wieku (Momoty Górne)

•	 cmentarzysko kultury przeworskiej (Pikule).
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Bogactwo pamiątek przeszłości posiadają zbiory placówek muzealnych 
obszaru:  Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim, Muzeum Klasztoru 
Janowskiego, Muzeum Wsi w Batorzu, we wspomnianym już Ośrodku Edu-
kacji Ekologicznej przy Nadleśnictwie Janów Lubelski - wystawa zabytków 
etnograficznych, zabytków kultury materialnej regionu, a ponadto w zbio-
rach prywatnych; ciekawymi są też m.in.: prywatna kolekcja pojazdów mi-
litarnych (Kopce, gm. Modliborzyce), pracownia plecionkarstwa z rogożyny 
(Stojeszyn, gm. Modliborzyce), pracownia koszykarska (Zdzisławice, gm. 
Dzwola), prywatna izba regionalna (Konstantów, gm. Dzwola).

Warto odnotować, iż w kwietniu br. w Janowie Lub. otwarte zostało pierw-
sze w Polsce prywatne Muzeum Fotografii.

O urodzie obszaru i jednocześnie o jego atrakcyjności turystycznej sta-
nowią sami jego mieszkańcy – życzliwi i gościnni, dumni z miejsca swo-
jego pochodzenia, ze swych przodków, z czego wynika podtrzymywanie 
tradycji, zwyczajów, obrzędów, co przejawia się w działalności szeregu 
ludowych śpiewaków-solistów, instrumentalistów, tancerzy, zespo-
łów śpiewaczych, obrzędowych, w tym też dziecięcych: „Janowianki”, 
„Janowiacy”, żeński zespół śpiewaczy - Momoty Dolne (gm. Janów Lub.), 
„Jarzębina”, „Wisienki”, „Roztoczanki”, „Branwiacy”, zespół śpiewaczy Klu-
bu Seniora - Kocudza  Trzecia, Stowarzyszenia  Kobiet KGW – Kocudza 
Druga (gm. Dzwola), „Stanianki”, chór Klubu Seniora - Potok Wielki, męski 

zespół śpiewaczy – Chrzanów Pierwszy, zespół śpiewaczy Klubu Seniora 
– Otrocz (gm. Chrzanów), „Zdziłowiaki”,  Godziszowski Zespół Śpiewaczy: 
męski zespół ludowy, „Godziszowianki”, grupa teatralna (gm. Godziszów), 
zespoły śpiewacze i taneczne przy GOK Modliborzyce,  Batorz, Błażek (gm. 
Batorz), Godziszów, Zdziłowice (gm. Godziszów), „Jacy Tacy”- Grupa Tańca 
Ludowego przy Warsztatach Terapii Zajęciowej „Caritas” w Janowie    Lu-
belskim (grupa niepełnosprawnych); orkiestr dętych: Dzwola, Batorz, 
„Dudy” –  Zdziłowice (gm. Godziszów), „Olek Orkiestra” – Janów Lub.; mło-
dzieżowych orkiestr dętych: przy GOK Modliborzyce, Kocudza Druga 
(gm. Dzwola); kapel ludowych: Kapela Rodzinna Butrynów – Janów Lub., 
Kapela „Stacha” – Dzwola, Kapela „Franka” – Wierzchowiska (gm. Modli-
borzyce), Kapela Ludowa – Batorz, Zdziłowice (gm. Godziszów).

Żyją tu pasjonaci muzyki ludowej podtrzymujący rodzinne tradycje mu-
zyczne, kultywujący dawną muzykę wiejską regionu, miłośnicy ludowych 
instrumentów – samoukowie, którym ludowe muzykowanie towarzyszy 
od lat najmłodszych, a dziś stało się ich życiową pasją.

Janowianin –  p. Zbigniew Butryn - gawędziarz, muzykant, lutnik-amator 
zrekonstruował pierwsze egzemplarze zupełnie już zapomnianego ludo-
wego instrumentu smyczkowego – suki biłgorajskiej, a także tradycyjnych 
skrzypiec płockich i gęśli (gra na nich dziś wiele polskich zespołów folko-
wych; instrumenty te znane są też poza granicami kraju).
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 Swoją siedzibę, w miejscowości Szklarnia (gm. Janów Lub.) ma Pracownia 
Instrumentów Ludowych, od 2007 roku funkcjonuje Nieformalna Szko-
ła Suki Biłgorajskiej - prowadzona rodzinnie, oferująca naukę gry na in-
strumentach ludowych, naukę śpiewu, tańca (opierając swą działalność  
w tym zakresie na rodzimym repertuarze pieśniowym), organizująca zaję-
cia warsztatowe, spotkania z twórcami ludowymi.

Zabawy, melodie dla dzieci przy wtórze suki biłgorajskiej, skrzypiec, bę-
benków, basów czy gwizdków stanowią repertuar Kapeli „Bosa Nóżka”, 
prowadzonej w ramach działalności szkoły, która również jest (od 2011 
roku) organizatorem Festiwalu Muzyki Tradycyjnej – „Na rozstajnych dro-
gach” (lipiec) (gm. Janów Lub.).

Troska mieszkańców regionu o ocalanie od zapomnienia bogactwa lokal-
nych tradycji  wyraża się w organizacji szeregu koncertów, przeglądów, 
festiwali o charakterze folklorystycznym – na stałe wpisanych już do ka-
lendarza imprez, m.in.:  

•	 Janowski Festiwal Folkloru (maj, Janów Lub.)

•	 Międzypowiatowy Przegląd Tradycyjnych Kolęd i Pastorałek (styczeń, 
Modliborzyce)

•	 Wojewódzki Przegląd Muzykujących na Harmonijkach Ustnych (maj, 
Modliborzyce)

•	 Międzypowiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków Weselnych (czerwiec, 
Potok Wielki)

•	 Miedzypowiatowy Przegląd Rękodzieła i Twórczości Ludowej (paź-
dziernik, Potok Wielki)

•	 Wojewódzki Cecyliański Przegląd Chórów (listopad, Godziszów)

•	 Międzypowiatowy Przegląd Teatrów Wiejskich (styczeń, Godziszów)

•	 Koncert Noworoczny – prezentacja kolęd i pastorałek (styczeń, Batorz)

•	 Przegląd Kolęd i Pastorałek, „Pośnik Kocudzki”(styczeń, Kocudza, gm. 
Dzwola)

•	 „Z Kolbergiem po gminie” ( zawsze pierwsza niedziela lipca, Dzwola).

Zarówno dla mieszkańców regionu, jak i jego Gości atrakcyjnymi są też  
inne uroczystości i imprezy o różnorodnym charakterze – m.in. sportowo-
-rekreacyjnym, promocyjnym (dni poszczególnych gmin), okolicznościo-
wym, kulturalnym; w Janowie Lub. ciekawym jest Festiwal Artystów Filmu 
i Telewizji „FART” (lipiec) – kino w plenerze, spotkania z gwiazdami kina  
i telewizji, wieczory kabaretowe, koncerty.

Ziemię Janowską sławią twórcy poezji ludowej, regionalni malarze, rzeź-
biarze (na przełomie XIX/XX wieków region uważany był za jeden z naj-
bardziej prężnych ośrodków rzeźbiarskich Lubelszczyzny), kontynuatorzy 
plastyki obrzędowej i zdobniczej – twórcy ludowego rękodzieła (bibuł-
kowych, papierowych, słomianych, wiklinowych, z zasuszonych kwiatów 
i roślin ozdób, wycinanek, wyrobów szydełkowych, zdobienia tkanin ha-
ftem, ażurową plecionką (koronką), plecionkarstwa – wyplotów ze sło-
my, wikliny, rogożyny, gałązek wierzbowych, kokocyny (z owoców ogro-
dowego krzewu konwaliowego wykonywane są tutaj różańce), z różnego 
rodzaju drewna oraz materiałów drewnopodobnych, metalu – sprzętów 
ozdobnych i użytkowych.
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„SANŁĘG”
Lokalna Grupa Działania „SANŁĘG” obejmuje swym zasięgiem obszar sze-
ściu sąsiadujących ze sobą gmin, administracyjnie należących do dwóch 
powiatów: stalowowolskiego (gmina Zaleszany, Pysznica, Radomyśl nad 
Sanem, Zaklików) i tarnobrzeskiego (gmina Gorzyce, Grębów)  wojewódz-
twa podkarpackiego ( część północna); najdalej na północ wysuniętą jego 
część stanowi powiat stalowowolski i jest on - po powiecie bieszczadzkim 
– powiatem najbardziej zalesionym.

Spójny geograficznie, przyrodniczo i kulturowo region usytuowany jest 
w dorzeczu dwóch największych na tym obszarze pięknych rzek: SANU 
i ŁĘGU – prawobrzeżnych dopływów królowej polskich rzek – Wisły  
(w miejscowości Dąbrówka, gm. Radomyśl nad Sanem i Wrzawy, gm. Go-
rzyce - Wisła i San łączą swój bieg).

To z racji położenia – między Sanem a Łęgiem - funkcjonujące od 2006 
roku partnerstwo Forum Mieszkańców Wsi Lokalna Grupa Działania z sie-
dzibą w Zaleszanach - przyjęło nazwę „SANŁĘG”.

Wymienione rzeki, jak też inne – Łukawica, Jodłówka, Sanna, Trześniówka 
łączą drogą wodną wszystkie gminy wchodzące w skład LGD „SANŁĘG”.

Niepowtarzalny krajobraz leśnego terenu tworzą zaś w swoim środko-
wym biegu rzeki: Dąbrowica, Łukawica i Łęg.

Mniejszymi rzekami są: Bukowa, Dąbrówka, Osa, Karasiówka , Strachocka, 
Złodziejka, struga Pyszenka. 

Urok regionu - to jego malownicza przyroda, równie malownicze, urze-
kające krajobrazy, prawie nieskażone środowisko sprzyjające rekreacji  
i zdrowemu wypoczynkowi. W okolicach  miejscowości Lipa (gm. Zaklików) 
występują wody mineralno-siarczkowe. 

O bogatej przeszłości terenu stanowią licznie zachowane zabytki, pamiątki 
pochodzące z różnych jego okresów dziejowych, miejsca pamięci narodowej, 
miejsca kultu religijnego, lokalna kultura i z pasją pielęgnowana tradycja.

Teren położony jest w obrębie Kotliny Sandomierskiej; przeważa tutaj kra-
jobraz równinny, w części północnej – lekko pagórkowaty; nizinny obszar 
przecinają liczne doliny rzek.

W charakteryzującym się znaczną zmiennością krajobrazie regionu uwagę 
zwracają osobliwe jego elementy – rozległe płaskie tereny urozmaicone 
szerokimi wstęgami rzecznymi, licznymi (wspomnianymi już) nieckowa-
tymi dolinami rzek i potoków o płaskich i podmokłych dnach, oczka wod-
ne, źródliska, jeziorka, zagłębienia wypełnione wodą, wzniesienia będące 
fragmentami podmokłych wydm, liczne starorzecza (obszary ciekawe 
zarówno pod względem krajobrazowym, jak i przyrodniczym), rozległe 
stawy otulone roślinnością łęgową, wodno-szuwarową, szachownicą pól, 
pastwisk i bujnych, podmokłych nadsańskich łąk, śródpolne i przydomowe 
zadrzewienia, często z sędziwymi okazami dębów, wierzb, topoli. 

Bogactwem regionu są lasy (zajmują 42.6% całego obszaru LGD „SANŁĘG”) 
i grunty zadrzewione z różnorodnością flory i fauny – to one, jak również 
rzeźba terenu są dominującymi rodzajami walorów turystycznych obsza-
ru, gdzie możliwe jest uprawianie różnych form turystyki – krajoznawczej, 
aktywnej – pieszej (tereny idealne do marszów ze specjalnymi kijkami  
– nordic walking), konnej, rowerowej i turystyki biernej – wszelkich form 
związanych z atrakcjami lasu (zbieraniem bogatego runa leśnego); zimą 
natomiast – narciarstwa biegowego.

Interesującym celem wypraw turystycznych czynią również obszar moż-
liwe tu spływy kajakami i tratwami, promem na rzekach San (przeprawa 
promowa Czekaj Pniowski (gm. Radomyśl nad Sanem – Wrzawy (gm. Go-
rzyce) i Łęg, wędkowanie (kompleks stawów rybnych w Grębowie charak-
teryzujący się obecnością wyjątkowo dużej ilości ryb i liczby ptaków lęgo-
wych, stawy hodowlane w Antoniówce, Łysakowie, Gielni, Lipie, Zaklikowie 
(gm. Zaklików). Amatorzy wędkowania znajdą również wiele atrakcyjnych 
stanowisk wzdłuż brzegu Sanu (gm. Zaleszany). Odpoczynek nad wodą 
znajdą turyści nad zalewami w Zaklikowie i  Gorzycach. Polowania, prze-
jażdżki konne, lekcje jeździectwa, atrakcyjne zawody i pokazy jeździec-
kie, zajęcia hipoterapii zapewnia  istniejąca od 1998 roku stadnina koni  
w Żabnie (gm.Radomyśl nad Sanem), gdzie hodowane są konie rasy mało-
polskiej o półkrwi angloarabskiej (od 2004 roku funkcjonuje tutaj Klub Jeź-
dziecki „BARIA”) oraz stadnina koni w Obojnej (gm. Zaleszany), ośrodek 
hodowlano - jeździecki w Kłyżowie (gm. Pysznica).
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Ważnym obiektem jest lotnisko sportowe Aeroklubu Stalowowolskie-
go, położone w bezpośrednim sąsiedztwie Stalowej Woli – w  miejsco-
wości Turbia (gm. Zaleszany), istniejące od 1939 roku. Obecnie wykorzy-
stywane do celów szkoleniowych, sportowych i treningowych, posiada 
zielony pas startowy. Jest miejscem m.in. organizowania tu szeregu co-
rocznych imprez sportowych związanych z lotnictwem (nawet  o  zasięgu 
międzynarodowym), lokalnych uroczystości, okolicznościowych pikników.

Dla amatorów sportów lotniczych prowadzone są tutaj szkolenia: moto-
lotnicze, szybowcowe, spadochronowe, modelarskie.

Ciekawostką jest, iż 2 września 1964 roku pilot Stanisław Kluk z pasa-
żerem na szybowcu ustanowił tu rekord świata (utrzymany przez 5 lat)  
w przelocie prędkościowym po trójkącie Turbia - Janów Lubelski – Krze-
szów – Turbia.

Z historią lotniska i Aeroklubu, z tradycjami lotniczymi, osiągnięciami dzia-
łaczy, szkoleniowców i wychowanków zapoznaje urządzona na lotnisku 
Izba Tradycji Lotniczej. 

„SANŁĘG” znajduje się na terenie znacznie już wylesionej Puszczy Sando-
mierskiej i częściowo Puszczy Solskiej, gdzie wśród formacji leśnych wy-
stępują głównie bory mieszane, bagienne, wilgotne i świeże, lasy liściaste; 
przeważającym gatunkiem jest sosna.

Występowanie lasów łęgowych w podmokłych dolinach rzek jest wspólną 
cechą regionu.

Do ważnych należy również zaliczyć roślinne formacje torfowiskowe, 
wodne, szuwarowe, bagienne, łąki wilgotne i suche murawy na piaskach.

Szczególnie cenne przyrodniczo są obszary północnej części regionu; jego 
osobliwością jest park krajobrazowy i rezerwaty przyrody.

W odległości ok. 7km od Radomyśla nad Sanem rozciąga się, położony 
w północno-zachodniej części gminy – w miejscowości Pniów – REZER-
WAT PRZYRODY „PNIÓW” - REZERWAT ORZECHA WODNEGO - wodno-
-florystyczny o charakterze rezerwatu częściowego, utworzony w celu 
zachowania naturalnego środowiska chronionego gatunku rośliny wodnej 
– orzecha wodnego.

Stanowisko kotewki orzecha wodnego w Pniowie jest jednym z ostatnich 
miejsc naturalnego występowania tego rzadkiego gatunku w dorzeczu 
Sanu i Wisły Środkowej.

Rezerwat obejmuje dwa zbiorniki o łącznej powierzchni 4,65ha.

Orzech wodny (euroazjatycka, jednoroczna roślina) żyje pośród żółtych  
i białych grzybieni w urokliwym jeziorku o płaskich, zabagnionych brze-
gach porosłych trzciną i tatarakiem, a położonym przy wale ochronnym 
obwałowania rzeki Strachockiej i Sanu.

Owocem rośliny jest jadalny orzech o czterech kolcach; miejscowa lud-
ność kiedyś wyrabiała z niego mąkę i wypiekała pożywne placki.

Na terenie gminy Radomyśl nad Sanem rozciąga się też REZERWAT 
FAUNISTYCZNY „WISŁA POD ZAWICHOSTEM” chroniący  ostoje lęgowe, 
miejsca żerowania i odpoczynku podczas wędrówki rzadkich, charaktery-
stycznych dla doliny Wisły ptaków, w szczególności z rzędu siewkowych 
–  m.in. bardzo rzadkiej sieweczki obrożnej, kormoranów, mew, rybitw.Poznanie zakątków tego niezwykle 

urokliwego obszaru umożliwiają liczne 
szlaki turystyczne:
•	 „Powiatowy Szlak Rowerowy” (powiat stalowowolski)

•	 „Szlak Walk Partyzanckich” (czerwony)

•	 „Szlak Dolnego Sanu” (żółty)

•	 „Stary San – Szlak Trzech Jezior”

•	 Trasa rowerowa po gminie Radomyśl nad Sanem

•	 Trasa rowerowa prowadząca po okolicach Antoniowa (gm.Radomyśl 
nad Sanem); dł.16km

•	 Turystyczne ścieżki rowerowe gminy Zaleszany: 

•	 „Poznajemy Własne Dziedzictwo” (żółta, dł.33km)

•	 „Obrzeżami Gminy Zaleszany” (zielona, dł.38km).
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Obszary trzech gmin powiatu stalowowolskiego: Zaklików, Radomyśl nad 
Sanem, Pysznica znajdują się na terenie PARKU KRAJOBRAZOWEGO „LASY 
JANOWSKIE”, będącego elementem strefy chronionego krajobrazu, obej-
mującej Puszczę Solską, Sandomierską oraz dolinę Sanu i Wisły.

Pod względem fizjograficznym Park w całości położony jest w obrębie 
Równiny Biłgorajskiej wchodzącej w skład Niziny Sandomierskiej. Lasy Ja-
nowskie stanowią część pasma Puszczy Solskiej.  O wysokim bogactwie 
biologicznych zasobów Parku świadczy duża liczba zbiorowisk roślinnych. 
Duży zwarty kompleks leśny, wzbogacony istniejącymi tu stawami stano-
wi ostoję dla wielu gatunków zwierząt i ptaków szczególnie zagrożonych 
wyginięciem.

Pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej zostały objęte ochroną 
jako pomniki przyrody.

Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych zo-
stały zaś objęte ochroną rezerwatową.

Na terenie gminy Pysznica rozciąga się REZERWAT LEŚNY „JASTKOWICE”  
z cennym zespołem wielogatunkowego lasu mieszanego z udziałem dębu, 
buka, jodły i lipy, wyróżniający się pięknym starodrzewem, bogatą florą  
– wieloma gatunkami roślin, wśród których występuje m.in. groszek 
wschodniokarpacki, żywiec gruczoławaty, szałwia lepka, lilia złotogłów, 
bluszcz pospolity, orlik pospolity, gnieźnik leśny, podkolan biały i zielonawy, 
wieloowocnikowych grzybów (cenny podgrzybek pasożytniczy, szmaciak 
gałęzisty), mszaków; liczne dziuple drzew zamieszkują m.in. nietoperze 
(gacek wielkouch, nocek kosmaty) i sowy ( pójdźka).

Teren gminy Pysznica zajmuje też fragment  REZERWATU WODNO-TOR-
FOWISKOWEGO „IMIELTY ŁUG” - rezerwatu o wybitnych walorach przy-
rodniczych i krajobrazowych. Tworzą go stawy (prowadzona jest tutaj 
gospodarka rybacka) z bogatą fauną, ogromne i wspaniale wykształcone 
torfowisko wysokie oraz zróżnicowane bory, w tym fragmenty boru mie-
szanego wilgotnego i jodłowego.

Ochronie podlegają charakterystyczne dla Puszczy Solskiej obszary 
rozległych bagien z zachowanym niemal w stanie naturalnym bagnem 
Imielty Ług (ważna ostoja ptactwa, m.in. kolonia mewy śmieszki) oraz 
zarastające zbiorniki wodne z rzadkimi chronionymi roślinami, m.in.  
widłakiem torfowym.

Z rzadkich roślin należy wymienić też bagnicę torfową, rosiczki, salwinię 
pływającą, wawrzynka wilczełyko, wierzbę borówkolistną.

Osobliwością rezerwatu jest różnorodność ptaków; miejsca lęgowe mają 
tu m.in. orzeł bielik, łabędź niemy, żuraw, rybołów, bocian czarny, głuszec 
i cietrzew; teren rezerwatu daje dogodne warunki bytowania wielu gatun-
kom zwierząt. Stwierdzono tu obecność wydry; w obrębie rezerwatu po-
jawia się wilk i łoś.
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Na obszarze gminy Zaklików rozciąga się natomiast FLORYSTYCZNY RE-
ZERWAT „ŁĘKA” obejmujący zróżnicowane lasy o charakterze łęgowym, 
olsów, borów mieszanych wilgotnych i innych oraz grądów, spośród 
których na uwagę zasługują: jesion, wiąz i jawor, które odnawiają się  
w sposób naturalny. Bardzo interesującą jest roślinność zielna rezerwatu 
(m.in. storczyk szerokolistny, kokorycz pusta, żywiec gruczołowaty, szczyr 
trwały). Znajduje się też tutaj stanowisko lęgowe bielika, bociana czarnego 
i krótkoszpona. Rezerwat stanowi najcenniejszy fragment rozległego kra-
jobrazu leśnego Lasów Lipskich i Janowskich.

Zapraszamy na wirtualną wycieczkę po LGD „SANŁĘG” 

www.wirtualny.sanleg.pl
Godnym poznania jest obszar dziedziczący bogactwo swych dziejów.

Pierwsze ślady pobytu człowieka na terenie lokalizacji sześciu stowarzy-
szonych gmin pochodzą z epoki kamienia (teren miejscowości Zaleszany, 
gdzie świadectwem są znaleziska narzędzi i zbrojników krzemiennych 
wykorzystywanych przez mieszkańców).

Kolejne - z przełomu epok: brązu i żelaza. Intensyfikacja wiązała się  
z rozkwitem w międzyrzeczu Wisły i Sanu grupy tarnobrzeskiej kultury łu-
życkiej (na terenie m.in. gmin: Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Gorzyce  
i Pysznica odkryto osady otwarte i cmentarzyska ciałopalne).

Trwałe początki średniowiecznego osadnictwa sięgają na omawianym te-
renie XII-XIII wieków.

Zarówno Puszcza Sandomierska, jak też tereny położone na północ od Sanu 
były doskonałym miejscem do organizowania wielkich łowów i polowań.

Powstawały tutaj osady łowców; często przebywali tu królowie: Kazimierz 
Wielki, Władysław Jagiełło (1410, 1443 rok), Zygmunt II August, Zygmunt III Waza 
(1596 rok); liczne nadania, zwolnienia z danin świadczą o pobycie władców. Po-
nadto większość powstających ówcześnie wsi miało charakter królewski.

Ludność trudniła się połowem ryb, bartnictwem, rolnictwem, drobnym 
rzemiosłem;  eksploatowano zasoby naturalne z Puszczy Sandomierskiej.

Z dziejami tutejszych osad związanych było wiele znaczących rodów szla-
checkich i magnackich – Małachowskich, Lubomirskich, Zaklików, Sienień-
skich, Zamoyskich, Tarnowskich, Dolańskich.

Wsie regionu mocno ucierpiały podczas toczących się w widłach Wisły, 
Sanu i Łęgu wojen szwedzkich, podczas przemarszu armii szwedzkiej pod 
wodzą Karola Gustawa.

Z tego okresu zachowały się usypane przez hetmana Stefana Czarnieckie-
go okopy (Pilchów, gm. Zaleszany) i szaniec szwedzki (fragment fortyfi-
kacji ziemnych w Motyczu Szlacheckim, gm. Zaleszany) – ciekawe zabytki 
sztuki wojennej XVII wieku.

W okresie przedrozbiorowym ziemie podzielone zostały między woje-
wództwa: sandomierskie i lubelskie.

Po I rozbiorze Polski przypadły one Austrii i wraz z południową częścią Ma-
łopolski zostały wcielone w formie prowincji nazwanej Królestwem Galicji.

Wyjątek stanowił Zaklików, która to miejscowość po III rozbiorze Polski 

przypadła Austrii jako Galicja Zachodnia, następnie weszła w skład Kró-
lestwa Warszawskiego, potem zaś znalazła się w granicach Królestwa 
Polskiego (zabór rosyjski).

Świadectwem działań powstańczych prowadzonych na tym terenie są 
liczne mogiły na cmentarzach, m.in. w Zaklikowie i miejscowości Irena 
(gm.Zaklików); skutkiem udziału mieszkańców Zaklikowa w powstaniu 
styczniowym była utrata praw miejskich (na mapie polskich miast Zakli-
ków ponownie zaistniał z dniem 1 stycznia 2014 roku).

W XIX-wieczne dzieje Gminy Zaleszany wpisany jest fakt wyprawy płk Jó-
zefa Zaliwskiego (1833 rok) za San – do Królestwa Kongresowego celem 
wzniecenia powstania w zaborze rosyjskim.

Szeroko na omawianych terenach wzmiankowana jest kampania Józefa 
Poniatowskiego w okolicach Sandomierza z 1809 roku. Wówczas to z rąk 
chłopów z Grębowa uzbrojonych w widły i kosy ginęli w bagnach na terenie 
owej gminy austriaccy żołnierze.

Przez okres dwóch tygodni książę Józef przebywał w miejscowości An-
toniów (gmina Radomyśl nad Sanem). Tutaj też gen. Hieronim Ramorino 
składał na ręce Austriaków kapitulację II Korpusu Polskiego (1831 rok).

Dzieje przysiółka Zdziechowic – Radnej Góry (gm. Zaklików) odnotowują 
pobyt bohatera z okresu powstania styczniowego – Romualda Traugutta, 
który odbywał tu naradę z powstańcami.

Na lata zaborów przypadał początek rosnącej „biedy galicyjskiej”.

Dzięki aktywności społecznej mieszkańców, na terenach dzisiejszych, ob-
jętych działalnością LGD „SANŁĘG” gmin, na przełomie XIX/XX wieków po-
wstawały szkoły i czytelnie ludowe, zespoły artystyczne, jednostki ochot-
niczej straży pożarnej, kółka rolnicze, kasy pożyczkowe; w czasie I wojny 
światowej na terenie Zaklikowa działało koło Polskiej Organizacji Wojskowej.

Dla licznej i biednej ludności galicyjskiej okres po odzyskaniu niepodległości 
przez Polskę był bardzo trudny; dzięki powstającemu w rejonie Centralnemu 
Okręgowi Przemysłowemu pojawiła się szansa zarobkowania dla mieszkań-
ców terenu – najpierw przy jego budowie, potem w powstałych zakładach.

Okres II wojny światowej stał się tragicznym zapisem w dziejach regionu  
– pacyfikacja, wywożenie ludności na roboty do Rzeszy, …

Dramatycznym wydarzeniem jest zamordowanie przez Niemców kilkuna-
stu osób z rodziny z Horodyńskich, które miało miejsce 24 czerwca 1943 
roku (w noc świętojańską) we dworze w Zbydniowie (gm. Zaleszany).
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Mimo tego, iż w wyniku wojen uległy zniszczeniu szlacheckie dworki, zabytkowe 
kościoły, karczmy, gorzelnie, zatarte zostały ślady pobytu na tym terenie lud-
ności żydowskiej, pozostałe (w większości rejestrowe obiekty zabytkowe) – są 
historyczną wizytówką regionu:

Gmina Gorzyce
•	 kościół parafialny p.w. św. Andrzeja Boboli z lat 1947-1950 (Gorzyce)

•	 dzwonnica przy kościele, kaplica cmentarna z II poł. XIX wieku (Gorzyce)

•	 plebania (usytuowana na wzgórzu „Pączek”) z końca XVIII wieku (Gorzyce)

•	 kapliczka przydrożna z II połowy XIX wieku (Motycze Poduchowne) 

•	 kościół p.w. Świętej Rodziny, ogrodzenie kościoła z kapliczkami z lat 
1893- 1899 (Trześń)

•	 plebania z początku XX wieku (Trześń)

•	 kaplica cmentarna z połowy XX wieku (Trześń)

•	 dwór Tarnowskich i spichlerz podworski z II połowy XIX wieku (Trześń) 

•	 plebania z ok.1870 roku (Wrzawy)

•	 kapliczka z XIX wieku – z XVII-wieczną rzeźbą św. J. Nepomucena (Wrzawy)

•	 obelisk upamiętniający miejsce „bitwy wrzawskiej” z 1879 roku (Wrzawy)

Gmina Grębów
•	 kościół parafialny p.w. św. Wojciecha Biskupa Męczennika z lat 1902  

- 1925 (Grębów)

•	 organistówka z XVIII wieku (Grębów)

•	 kaplica cmentarna z 3 ćwierćwiecza XIX wieku (Grębów)

•	 zespół pałacowo-parkowy Dolańskich (pałac, kaplica, zespół zabudowy 
mieszkalnej służby folwarcznej i dworskiej, spichlerz dworski, brama 
wjazdowa, mostek w parku) z XIX wieku (Grębów Nowy)

•	 Pomnik Grunwaldzki (Grębów)

•	 Kopiec upamiętniający strajk chłopski z sierpnia 1937 roku (Grębów)

•	 kapliczka z 1872 roku (Stale)

•	 cmentarz upamiętniający poległych żołnierzy z okresu I wojny światowej 
(Wydrza)



22

Gmina Pysznica
•	 zabytkowa plebania z 1909 roku (Pysznica)

•	 zabytkowy cmentarz żydowski (Pysznica)

•	 Kopiec Grunwaldzki (Pysznica)

•	 Krzyż „Solidarności Wiejskiej” (Pysznica)

•	 pomnik Marii Wandy Bourdon (Pysznica)

•	 krzyż upamiętniający ofiary nurtów Sanu (Pysznica) 

•	 pomnik ofiar faszyzmu i komunizmu, krzyż upamiętniający ofiary NKWD 
(Jastkowice)

•	 pomnik „Jastrzębia”, pomnik żołnierzy AK (Kochany) 

•	 zabytkowy cmentarz ofiar terroru hitlerowskiego z lat 1943-1944 (Kochany)

•	 mogiła żołnierzy Gwardii Ludowej (Krzaki)

•	 symboliczna mogiła żołnierzy AK (Lipowiec)

•	 zabytkowa kaplica drewniana z ok.1792 roku (Olszowiec)

•	 pomnik partyzanta (Studzieniec)

Gmina Radomyśl nad Sanem
•	 układ urbanistyczny Radomyśla nad Sanem z 38 zabytkowymi domami

•	 zespół kościoła parafialnego - kościół p.w. św. Jana Chrzciciela z 1852 
roku i dzwonnica z II poł. XIX wieku (Radomyśl nad Sanem)                                                                                                    

•	 rzymskokatolicki cmentarz parafialny na „Zjawieniu” (Radomyśl nad Sa-
nem)

•	 pomnik „Pamięci poległych i zaginionych w wojnie światowej 1914-1920  
z Radomyśla” zlokalizowany na Małym Rynku (Radomyśl nad Sanem)

•	 cmentarzysko kultury łużyckiej (Antoniów)

•	 most kolejowy na Sanie z 1922 roku (Kępa Rzeczycka) 

•	 cmentarz zamordowanych w czasie pacyfikacji w 1944 roku mieszkań-
ców wsi z 1944 roku (Łążek Chwałowski) 

•	 zespół kościoła parafialnego - kościół p.w. św. Zygmunta z 1899 roku, mur 
kościelny z 4 kapliczkami procesyjnymi z przełomu XIX/XX wieków, ple-
bania z końca XIX wieku (Pniów)

•	 najstarsza część cmentarza rzymskokatolickiego (Pniów)

•	 zespół kościelny - kościół p.w. Nawiedzenia NMP z I ćwierćwiecza XX wie-
ku, kaplica i plebania z końca XIX wieku, kapliczki procesyjne z końca lat 
20. XX wieku (Wola Rzeczycka)

•	 zbiorowa mogiła zamordowanej w 1942 roku polskiej rodziny w odwecie 
za pomoc udzieloną partyzantom (Żabno)
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Warto odnotować, iż w owej gminie parafia Pilchów posiada kopię wa-
welskiego sarkofagu św. Jadwigi Królowej – jedyną taką w Polsce i na 
świecie. Przywieziona została w maju 1984 roku do kościoła farnego p.w. 
Matki Bożej Szkaplerznej. Stanęła w nawie bocznej, na postumencie wy-
konanym z drewna przez Janusza Nazara, wg projektu księdza Wilhelma 
Gaja-Piotrowskiego (lokalnego regionalistę i etnografa), który to kapłan 
postarał się  o relikwie św. Jadwigi. Relikwią jest fragment szaty Królowej, 
w jakiej była pochowana.

Wiosną 1387 roku królowa Jadwiga, podążając z orszakiem z Przemyśla do 
Sandomierza, przejeżdżała przez Pilchów i pobliskie Charzewice.

Ten historyczny fakt spowodował, iż wybudowana w latach 70. XX wieku 
kaplica w Pilchowie otrzymała wezwanie św. Jadwigi Królowej.

Pamiątki tutejszej przeszłości – to również liczne (nie wymienione dotąd) 
przydrożne znaki historii – krzyże i kapliczki wznoszone w różnych in-
tencjach, pomniki i mogiły ku czci zasłużonych dla regionu i ofiar drama-
tycznych wydarzeń. 

Gmina Zaleszany
•	 kościół parafialny  p.w. św. Mikołaja Biskupa  z 1903 roku (Zaleszany)

•	 kaplica grobowa rodziny Horodyńskich z 1871 roku (na cmentarzu para-
fialnym w Zaleszanach, którego najstarsza część sięga roku 1785)                          

•	 dwór Konopków z przełomu XIX/XX wieków (Zaleszany)

•	 ruiny dworu Horodyńskich (obecnie w odbudowie) z przełomu XVIII/XIX 
wieków (Kotowa Wola) 

•	 kościół p.w. św. Leonarda z lat 1922-1924, dzwonnica z I ćwierćwiecza XX 
wieku, plebania z cmentarzem przykościelnym z 1751 roku (Turbia)

•	 najstarsza część cmentarza parafialnego w Turbi (koniec XVIII wieku)

Gmina Zaklików
•	 kościół modrzewiowy p.w. św. Anny z ok. 1580 roku (Zaklików)

•	 kościół parafialny p.w. św.Trójcy  z ok.1608 roku (Zaklików)

•	 zabytkowe cmentarze – katolicki i żydowski (Zaklików)

•	 wzgórze zamkowe z widocznymi fundamentami XVI-wiecznego zamku 
(Zaklików)

•	 układ urbanistyczny starej części Zaklikowa i nieliczne domy miejskie  
z XVIII i XIX wieków

•	 zespół dworski z początku XX wieku (Irena) – obecnie mieści się tu Dom 
Pomocy Społecznej „Caritas”)

•	 przedchrześcijańskie grodzisko  (Zdziechowice)

•	 dwór  Horodyńskich z przełomu XVIII/XIX wieków (Zbydniów); w otocze-
niu dworu - stary park, którego atrakcyjną jest aleja 27 czarnych orze-
chów; przy alei - figura Matki Boskiej, oranżeria dworska z XIX wieku

•	 Kopiec – pomnik poległych w okresie II wojny światowej mieszkańców 
Zbydniowa

•	 cmentarze wojenne z 1915 roku (Karczmiska, Zbydniów).
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Obszar w widłach Wisły i Sanu zamieszkiwała grupa Lasowiaków – jedna 
z etnicznych grup, u których wykształciło się pojęcie własnej nazwy.

Lasowiacy – to ludność powstała w wyniku asymilacji różnych narodo-
wości: polskiej (napływowej z Mazowsza i Małopolski), ruskiej, tatarskiej, 
szwedzkiej, litewskiej, wołoskiej, niemieckiej, posługująca się swoistym 
językiem – gwarą lasowską, należącą do dialektu małopolskiego, a więc 
z elementami  mazurzenia.

Dziś języka gwarowego używają jedynie najstarsi mieszkańcy regionu; 
kultywują go  funkcjonujące tu zespoły ludowe.

Wyróżnikiem Lasowiaków był charakterystyczny płócienny strój; natural-
nej barwy płótno (lniane lub konopne) zdobiono haftem o geometrycznych 
lub roślinnych motywach (w kolorze białym, czarnym lub czerwonym). 
Ubiór odświętny dopełniały sukmany, chusty, podwiki.   

Utrzymanie dla pierwszych osadników stanowiły przede wszystkim tutej-
sze lasy (stąd też nazwa pierwotna mieszkańców terenu – Lesioki) i miej-
scowe wody.

Rozwijał się przemysł drzewny i oparte na surowcu drzewnym rzemiosło 
(maziarstwo, smolarstwo, węglarstwo drzewne, ciesielstwo, bednarstwo, 
kołodziejstwo, meblarstwo, zabawkarstwo); z czasem rozwinęło się rów-
nież rolnictwo.

Zagospodarowując się, Lasowiacy budowali chałupy z grubego drewna 
kryte strzechą o dość obszernych pomieszczeniach; zagrody bogat-
szych – to oprócz chałupy – stodoła, spichlerz, stajnia i najczęściej scho-
wana w ziemi, wolnostojąca piwnica.

Chałupy sytuowane były w pobliżu gościńca, z wejściem (jak i do pozosta-
łych budynków) od strony podwórza, które z kolei - od strony pól zamy-
kała stodoła.

Do dziś spotkać można pozostałości tej zabudowy – m.in. w Brandwicy, 
Jastkowicach, Pysznicy, Kłyżowie (gm. Pysznica), Zaklikowie; zabudowa-
nia drewniane (stodoła, spichlerz) w Krzakach, drewniane kuźnie w Jast-
kowicach (gm. Pysznica).

Antoniów (gm. Radomyśl nad Sanem) zaprasza do interesującej IZBY RE-
GIONALNEJ.

Lasowiacy

Obszar zachował swój religijny charakter. 

Mieszkańcy regionu w większości są wyznania rzymskokatolickiego; ist-
nieją też parafie polskokatolickie (Jastkowice, gm. Pysznica, Lipa, gm.Za-
klików). Działa tutaj 6 zgromadzeń zakonnych. 

„W Radomyślu nie znajdziesz wspaniałych, pełnych złoceń świątyń, 
skarbców, izb pamiątek, wielkich zabytków kultury i sztuki sakralnej. 
Znajdziesz natomiast Coś znacznie cenniejszego, największy nasz Skarb 
– Matkę Bożą Bolesną. Ona dzisiaj, jak przed wiekami, wysłucha twoich 
boleści, ukoi twoje cierpienia i sprawi, że odejdziesz stąd do nowej co-
dzienności z radosnymi myślami” – mówi ks. kan. Józef Turoń o tutejszym  
Sanktuarium.

Radomyśl nad Sanem – to prężny ośrodek kultu Maryjnego rozwiniętego 
od czasów augustiańskich, zogniskowanego wokół łaskami słynącego ob-
razu Matki Bożej Bolesnej.

Cudowny obraz, datowany na wiek XV, malowany na dębowej desce znaj-
duje się w Sanktuarium na „Zjawieniu” i cieszy się wciąż żywym kultem.

Zakon, leśna pustelnia, gospodarstwo rolne …. - ciekawym, często odwie-
dzanym przez turystów miejscem jest Klasztor Sióstr Józefitek na Rad-
nej Górze (gm. Zaklików). Zakon powstał w 1947 roku; zgodnie z mottem 
przewodnim – „Serce przy Bogu, ręce przy pracy” – siostry, poza modlitwą 
prowadzą małe gospodarstwo rolne. Można tutaj wejść, odpocząć w bło-
giej ciszy lasów i spędzić czas na modlitwie.       

Region charakteryzuje silna tradycja i kultura ludowa; cenną tradycję  
i szacunek do historii wnoszą rdzenni mieszkańcy regionu.
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•	 karnawałowa zabawa obyczajowa „Comber” odbywana każdego roku  
w sobotę po Tłustym Czwartku a przed Środą Popielcową, trwająca tra-
dycyjnie pół doby, przeznaczona wyłącznie dla kobiet zamężnych (Rado-
myśl nad Sanem)

•	 „Zapusty” – parada przebierańców odbywana co roku na koniec karna-
wału; barwnie   przebrani uczestnicy kryją swe twarze za fantazyjnymi 
maskami (Radomyśl nad Sanem)

•	 „Turki”- wielkanocne straże grobowe – oryginalny obyczaj ludowy z ro-
dowodem sięgającym 1683 roku – zwycięskiej kampanii przeciwko Tur-
cji, jedno z najbarwniejszych i niepowtarzalnych świąt ludowych w kraju 
(Radomyśl nad Sanem, Wola Rzeczycka)

Gwardia Narodowa im. Tadeusza Kościuszki (tzw. Wojsko Majdańskie) – ist-
niejąca od 1818 roku w Majdanie Zbydniowskim (gm. Zaleszany), zgodnie 
z lokalnym zwyczajem trzyma wartę przy Grobie Chrystusa, uczestniczy 
w tradycyjnych obrzędach Świat Wielkiej Nocy i innych ważnych uroczy-
stościach kościelnych, ponadto patriotycznych – gminnych, regionalnych, 
ogólnopolskich ( do poznania ciekawej historii Wojska Majdańskiego i inte-
resujących eksponatów zaprasza Izba Pamięci Gwardii Narodowej miesz-
cząca się w Domu Ludowym w Majdanie Zbydniowskim)

•	 coroczny „Królewski Jarmark” (czerwiec), odbywający się w Pysznicy na-
wiązuje do królewskiego charakteru wsi oraz tradycji świętojańskich

•	 Słomiański Jarmark Produktów Regionalnych (lipiec, Słomiana,  
gm. Pysznica)

•	 „Biesiada Folkloru i Sztuki – Nasza Pasja Konie” - impreza plenerowa or-
ganizowana w okresie wakacyjnym, w której uczestniczą hodowcy i mi-
łośnicy koni prezentujący umiejętności jeździeckie i w powożeniu zaprzę-
gami konnymi (Obojna, gm. Zaleszany)

•	 „Święto Fasoli Wrzawskiej – Fasoli Tycznej „Piękny Jaś” (sierpień), orga-
nizowane we Wrzawach (gm. Gorzyce), obchodzone jest od 1996 roku 
i od kilku lat wpisane do kalendarza imprez wojewódzkich. Uprawiana 
tutaj od I połowy XIX wieku fasola – w miejscowej kulturze była i jest 
nadal obecna.

•	 „W widłach Wisły i Sanu” – impreza plenerowa o charakterze folklory-
stycznym (Wrzawy, gm. Gorzyce, sierpień).

Organizowanych jest tutaj szereg innych ciekawych uroczystości i imprez 
o różnorodnym charakterze – imprez kulturalno-rozrywkowych, rekre-
acyjno-sportowych, okolicznościowych, promocyjnych, a wszystkie one 
uatrakcyjniają pobyt na terenie każdej z gmin.   

Różnorodność form aktywności artystycznej mieszkańców terenu objętego 
działalnością LGD „SANŁĘG” jest przejawem podtrzymywania i troski o oca-
lenie od zapomnienia kultury ludowej regionu.

Od szeregu lat działalność prowadzą tutaj:
•	 orkiestry dęte (Zbydniów - gm. Zaleszany, Radomyska Orkiestra Dęta, or-

kiestry dęte z Grębowa, Gorzyc)

•	 kapele ludowe („Zaleszaki” – gm. Zaleszany, z Grębowa, Gorzyc)

•	 zespoły ludowe, folklorystyczne, śpiewacze, obrzędowe, taneczne, chóry 
(„Malwa”, „Mała Malwa”, „Gościniec”, „Smyk” – gm. Zaleszany, „Sanowi-
ślaczki” – Radomyśl nad Sanem, „Pyszniczanie”, „Mali Pyszniczanie” – gm. 
Pysznica, „Grębowianki”, „Stalowianki”,„Jagoda”, „Kalina”, „Marina”, „Jarzę-
bina”, „Perełki”, „Bajka”, „Jamniczanki”,„Wydrzowianie” – gm, Grębów, chór 
„Sokole Gniazdo” – Sokolniki, gm.Gorzyce)

•	 stowarzyszenia, towarzystwa, koła gospodyń wiejskich.  

Bogactwo kultury ludowej kształtowało się tutaj przez wieki, a charakterystyczne 
dla regionu lasowiackie tradycje są pieczołowicie pielęgnowane i z wielką 
starannością podtrzymywane, m. in.:
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Jakże wartościową wizytówką „SANŁĘG”- owskiego regionu są twórcy jego 
lokalnego charakteru, z pełnym entuzjazmem oddający się swoim pasjom 
ludzie – utalentowani i doceniani, zdobywcy szeregu nagród i wyróżnień rę-
kodzielnicy, malarze, rzeźbiarze, poeci, muzycy, …  - twórcy sztuki ludowej 
(pielęgnujący kulturę lasowiacką) i użytkowej, prace których znajdują licz-
nych nabywców; mieszczą je też wystawy muzealne nie tylko w regionie,  
w kraju, ale i na świecie.

Warto zatrzymać się w pracowni jednego z najbardziej znanych artystów 
ludowych regionu - prywatnym muzeum p. Jana Puka (Trześń, gm. Gorzy-
ce), by obejrzeć pokaźną kolekcję m. in. jego rzeźb (rzeźba sakralna, życie co-
dzienne Lasowiaków, zabawkarstwo ludowe).

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej prezen-
tującej artystów z obszaru LGD „SANŁĘG”

www.artysci.sanleg.pl

„SANŁĘG”- owskie gminy na trwale zapisały się w kulinarnym dziedzictwie 
województwa podkarpackiego; szereg wyrobów wpisanych zostało na Listę 
Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: pierogi z ka-
szy jaglanej z serem, kwas z gąsek zielonych, kapusta wigilijna po pysznicku, 
kiełbasa pieczona świąteczna po pysznicku (gm. Pysznica), chleb chwałow-
ski, chwałowskie żeberka wędzone w wekach (gm. Radomyśl nad Sanem).

Ponadto –  Fasola Wrzawska (gm. Gorzyce) jest jednym z 9 produktów 
w Polsce wpisanych przez Komisję Europejską do Rejestru Chronionych 
Nazw Pochodzenia.

Znane są też inne oryginalne wyroby regionu, m.in.: chwałowskie mięso  
w słoiku, salceson swojski, kiełbasa wiejska (gm. Radomyśl nad Sanem), karp 
faszerowany kurkami (gm. Pysznica), pilchowska gęś z pieca, pilchowski 
krupnik z gęsi, kapusta turebska (gm. Zaleszany), potrawy tradycyjne oparte 
na fasoli: fasolka po wrzawsku, na sypko (z masłem, słoniną lub boczkiem, 
na rosole drobiowym), zupa fasolowa (przecierana lub nie przecierana), 
chleb, pasztet, tort fasolowy, sałatka fasolowa, fasolka (na sucho) jako przy-
prawa do potraw (gm. Gorzyce), lipski śmietanowiec (ciasto), karp po zakli-
kowsku (gm. Zaklików). 
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Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania „LEŚNY KRĄG”
ul. Ogrodowa 16
23-300 Janów Lubelski
tel./fax: 15 872 26 52
www.lesnykrag.pl

Forum Mieszkańców Wsi „SANŁĘG”
Lokalna Grupa Działania
Plac Kościuszki 5/3
37-415 Zaleszany
tel./fax: 15 845 07 78
www.sanleg.pl

Ośrodek Wypoczynkowy EMES
ul. Turystyczna 10m
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 872 00 80, 512 274 512
www. osrodekemes.republika.pl

Bar RYBKA   
ul. Nadbrzeżna
37-470 Zaklików

Przewodnik terenowy Jarosław Lalik
23-300 Janów Lubelski
tel. 668 394 431
www.zachodnieroztocze.eu

Zajazd KAROLINA - gastronomia
Agatówka, ul. Sandomierska 34
37-460 Stalowa Wola
tel. 731 517 731

Park Rekreacji ZOOM NATURY 
Zalew sp. z o.o
ul. Turystyczna 10
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 872 43 07, 664 965 389
www.zoomnatury.pl

Zajazd JOKER – noclegi/gastronomia
Kotowa Wola 272
37-415 Zaleszany
tel. 888 121 239 
www.zajazdjoker.com

Park Krajobrazowy LASY JANOWSKIE
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 872 13 74
www.pklasyjanowskie.pl

Izba Pamięci Gwardii Narodowej 
Dom Ludowy
Majdan Zbydniowski 158
37-416 Zbydniów

Bar PRZYSTAŃ   
Molo nad Zalewem
37 – 470 Zaklików
tel. 535 988 717

Ośrodek wypoczynkowy ALMATUR
ul. Turystyczna 10e
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 872 38 20, 601 220 229
www.almatur.lublin.pl

Ośrodek Edukacji Ekologicznej
LASY JANOWSKIE i kwatera CEGIELNIA
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35
23-300 Janów Lubelski
tel./fax 15 872 42 44
e-mail: oee@lasyjanowskie.com
www. lasyjanowskie.com

Aeroklub Stalowowolski  
Turbia 488
37-415 Zaleszany
tel. 15 844 01 18 
www.aeroklubstalowowolski.pl
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Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy                                                                                        
ZHP  „ NA KOPCU”
37- 470 Zaklików
tel. 15 873 84 27, 502 138 176
www.nakopcu.pl

Ośrodek Wypoczynkowy ZOOM PRZYGODY
ul. Turystyczna 10a
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 872 28 80, 601 636 800
www. zoomprzygody.pl

Ośrodek Jeździecki KARINO
ul. Turystyczna 2
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 872 02 70, 503 947 894
www. ojkarino.pl

Gospodarstwo Rybackie  
Mieczysław Stec  -  Antoniówka              
37-470 Zaklików 
tel. 605 135 765
www.antoniowka.pl

Karczma PASADENA
ul. Lubelska 25
37-470 Zaklików
tel. 694 409 044, 694 674 421
www.karczmapasadena.pl

Domek wypoczynkowy
ul. Lechnickiego 13
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 872 26 21, 506 785 290
www. janow-lubelski.com

Domek u MAŁGOSI
ul. Turystyczna 10a
23-300 Janów Lubelski
tel. 606 689 091
www.umalgosi.pl

ŻABI MŁYN – noclegi/gastronomia
ul. Nadbrzeżna 10              
37-470 Zaklików
tel. 15 873 84 33, 660 051 022

Łowisko wędkarskie – Gospodarstwo Rybackie
Marian Szkutnik – Maliniec 15a
23-313 Potok Wielki
tel. 15 874 21 34

Klub Żeglarski ZEFIR
ul. Turystyczna 1
23-300 Janów Lubelski
tel. 888 640 421
www. zefirjanow.pl

Siostry św. Józefa
Radna Góra                             
Zdziechowice Drugie 120a  
37-470 Zaklików                                   

Wędkarski Klub Sportowy SANGER
ul. Piaskowa 3
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 872 12 40, 604 136 607, 728 859 497
www.wks-sanger.pl

Diecezjalny Ośrodek Turystyki
i Formacji Chrześcijańskiej
AUGUSTIANIN                     
ul. Mickiewicza 29                                      
37-455 Radomyśl nad Sanem
tel. 15 845 43 35, 513 080 701
www.domrekradomysl.sandomierz.opoka.org.pl



29

INFORMATOR TURYSTYCZNY

Izba Regionalna 
Antoniów 
37-455 Radomyśl nad Sanem 
tel. 15 845 37 07, 693 284 019
www.izbaregionalna.pl

Gospodarstwo Rybackie
Stanisław Siatka
Potoczek 141
23-313 Potok Wielki
tel. 15 874 05 87, 507 155 465

POTOCZEK – Gospodarstwo Rybackie
Krzysztof Lenart
Potoczek 102
23-313 Potok Wielki
tel. 514 037 381

Dom Weselny KAROLINA      
noclegi/gastronomia
ul. Legionów 1
37-455 Radomyśl nad Sanem
tel. 15 845 45 45, 608 352 732 
www.dom-karolina.pl

Restauracja POD LIPAMI
ul. Wolności 295
37-403 Pysznica
tel. 533 312 260, 533 312 270

MAKAR – Paweł Mak
ul. Ulanowska 94
23-300 Janów Lubelski
tel. 697 757 998
www.makar.turystyka.pl

Stadnina koni i Klub Jeździecki BARIA
Żabno 166
37-455 Radomyśl nad Sanem 
tel. 15 845 44 49, 660 287 478
www.stadninakonizabno.dbv.pl

MAKADAN -  Adam Mak
ul. Ulanowska 94
23-300 Janów Lubelski
tel.606 230 429
www.makadan.pl

Bagienne Bractwo Obserwatorów Terenowych
ul. Sukiennicza 13
23-300 Janów Lubelski
tel. 502 316 616
www.obserwatorzy.pl

Dwór GALICJA – Centrum
Konferencyjno – Bankietowe & Hotel       
Rzeczyca Długa 222
37-455 Radomyśl nad Sanem 
tel. 511 390 985, 664 911 440
www.dworgalicja.pl

Pizzeria POD STARYM DĘBEM
ul. Armii Krajowej 32        
Jastkowice
37-403 Pysznica
www.podstarymdebem.pl

K ryta Pływalnia OTYLIA
ul. ks. I. Skorupki 9
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 872 51 05, 15 872 46 74, 504 250 556
www.mosirjanow.pl

SOKOLNIK – Mariusz Jakubiec
23-300 Janow Lubelski
tel. 692 781 304

Pizzernia MAX
ul. Podborek 2
37-403 Pysznica
tel.15 814 19 15
www.pizzeriamax.pl
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Hotel DUO**** SPA & Welless
ul. Turystyczna 10a
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 872 28 80, 601 636 800
www.duojanow.pl

Karczma i Klub Jeździecki ZACISZE
ul. Wałowa 66 
Jastkowice
37-403 Pysznica
tel. 609 039 039
www.klubzacisze.dbv.pl

Hotel KRÓLEWSKI
ul. Turystyczna 1
23-300 Janów Lubelski
tel.15 872 49 99
www.hotelkrolewski.pl

Stadnina Hodowli Zachowawczej                                           
Konika Polskiego
ul.Mickiewicza 32
Kłyżów
37-403 Pysznica
www.klyzowkoniki.dzs.pl

Hotel  MYŚLIWSKI**
ul. Zamoyskiego 88
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 872 00 80
www.hotelmysliwski.eu

Przystanek STAWY 
Łowisko wędkarskie 
Grębów 899
tel. 606 783 867
www.przystanek-stawy.pl

Pensjonat KATRINA
ul. Ulanowska 236 i ul. Piłsudskiego 9a
23-300 Janów Lubelski
tel. 509 165 312
www.katrina-janow.pl

Hotel BIAŁA RÓŻA
ul. Jagiellońska 17
23-310 Modliborzyce
tel. 502 264 411
www.facebook.com/hotelmodliborzyce

Pizzeria KOLIBER           
Rynek
39-410 Grębów
tel. 15 641 13 22, 513 261 884 

INFORMATOR TURYSTYCZNY

Dwór SANNA****
Wierzchowiska Drugie 163
23-310 Modliborzyce
tel. 15 871 61 53, 795 461 820
www.dworsanna.pl

Pizzeria ITALIANA SANT‘ AGATA  
ul. Piłsudskiego 17
39-432 Gorzyce
tel. 725 539 497

DWOREK – Władysławów
23-304 Dzwola
tel. 15 875 31 04, 606 904 503

Karczma JANDURA
ul. Gorzycka 46
Trześń
39-432 Gorzyce
tel. 15 832 73 50, 663 960 510, 697 171 631
www.al-tur.com.pl/pl/karczma-jandura                              

Pensjonat AMBROZJA
ul. Cisowa 1
23-300 Janów Lubelski
tel. 505 093 628
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Internat – Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
Potoczek 43
23-313 Potok Wielki
tel. 15 874 02 68
www.zsr_pot.republika.pl

Muzeum Wiejskie w Batorzu
23-320 Batorz
tel. 15 874 51 10
www.batorz.gmina.pl

Pensjonat ANATOL
ul. Partyzantów 13
23-300 Janów Lubelski
tel. 533 777 900, 602 746 166

Muzeum Regionalne
ul. Jana Pawła II 3
(siedziba tymczasowa – ul. Ogrodowa 16)
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 872 46 79
www.osgmuzeum.pl

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
przy Zespole Szkół Zawodowych
ul. Ogrodowa 20
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 872 40 16, 723 538 381
www.zszjanow.ddl2.pl

Pensjonat POD PIEPRZÓWKAMI   
Zalesie Gorzyckie 6
39-432 Gorzyce
tel. 15 836 12 36, 509 310 097

Zalew Gorzyce
Przybyłów1
39-432 Gorzyce

Pizzeria AGA 
ul. 3 Maja
39-432 Gorzyce
tel. 790 293 949

Ośrodek Narciarski NARTRAJ    
23-305 Chrzanów Czwarty 
tel. 602 676 900
www.rzetelski.com.pl

Ośrodek Narciarski WOTEX    
23-320 Batorz Drugi 102
tel.(81) 874 50 28, (81) 884 34 42, 609 590 707
www.wotex.pl

Szkoła Suki Biłgorajskiej   
Szklarnia
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 872 50 95, 696 067 704, 504 366 838
www.sukabilgorajska.pl

Prywatne muzeum      
Artysta ludowy – JAN PUK
Trześń
ul. Górki 24
39-432 Gorzyce
tel. 15 836 32 25, 664 066 071
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GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE

UŁAN BATORZ – Zofia, Krzysztof Zarzeczny   
23-320 Batorz Drugi 44
tel. 15 874 52 18, 731 214 4000
www.konnoporoztoczu.pl

Alina Piasecka           
Wola Studzieńska Kolonia 15
23-320 Batorz
tel. 15 874 57 37, 509 518 895

AGRO-REKREO – Edyta, Mirosław Powęzka     
Momoty Dolne 69
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 872 62 89, 511 917 597
www.powezka.agroturystyka.pl

ZAGRODA GARNCARSKA - Elżbieta Kurzyna   
Łążek Garncarski 6
23-300 Janów Lubelski
tel. 695 605 330

Alina, Eugeniusz Tur    
Maliniec 11
23-313 Potok Wielki
tel. 15 874 21 31, 601 637 225
www.agroturystykamaliniec.y0.pl

Elżbieta, Jerzy Czerwonka     
Maliniec 25
23-313 Potok Wielki
tel. 15 874 21 35, 601 637 245

Jadwiga Makuch    
Wola Studzieńska Kolonia 10
23-320 Batorz
tel. 15 874 56 99

Kazimierz Zyśko  
Wólka Batorska 102
23-320 Batorz
tel. 15 874 52 53

Osada leśna DOBOSZÓWKA    
Kalenne 9
23-310 Modliborzyce
tel. 606 689 091, 662 786 066
www.doboszówka.pl

Agroturystyka  NA ZIELONYM WZGÓRZU Anna Jakubczak
Wolica Druga 41
23-310 Modliborzyce
tel. 607 065 939
www.modliborzyce.pl/widok/70/1289

Gospodarstwo Agroturystyczne KRAINA KONI
Obojna 98
37-416 Zbydniów
tel. 602 462 326

Gospodarstwo Agroturystyczne
KRUSZYNA          
Goliszowiec, Kruszyna 52
37-470 Zaklików
tel. 888 948 681, 509 413 552
www.agro-kruszyna.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne SZUWAREK
Jolanta, Ryszard Mazurowie 
ul. Folwarczna 39                             
37-403 Pysznica
tel. 604 334 105

EUROKOMPLEKS – Artur Źródłowski        
ul. Fedorowskiego 103          
Jastkowice
37-403 Pysznica
tel. 15 642 55 75

Zawartość tekstową publikacji oparto na dostępnych wydawnictwach lokal-
nych, materiałach udostępnionych przez LGD „LEŚNY KRĄG” i LGD „SANŁĘG”, 
materiałach promocyjnych poszczególnych gmin, jak też dzięki życzliwości 
pracowników ich jednostek administracyjnych.
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