
WIELKI SZLAK LEŚNY 
WYPRAWA 003 
LASY JANOWSKIE - WYPRAWA 
DO LEŚNEGO SKARBCA 
Nr katalogowy: WSL2018003SZK 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE 

To wyprawa dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dla wszystkich, 
którzy chcą poznać barwną historię, ciekawe zabytki, bogaty 
folklor oraz walory przyrodnicze Ziemi Janowskiej. 

Czas wyprawy: 3 dni 
Miejsce noclegów: OEE „Lasy Janowskie” w Janowie Lubelskim 
Liczba km do przejścia łącznie: ok. 9,5 km 
Liczba km do przejechania łącznie: ok. 88 km 
Rezerwacja: samodzielna 
Obiekty wymagające rezerwacji: 
1. OEE „Lasy Janowskie” w Janowie Lubelskim, ul. Bohaterów 
Porytowego Wzgórza 35h, 23-300 Janów Lubelski, tel. 15 872 42 44, 608 
203 395 e-mail: oee@lasyjanowskie.com Rezerwacja terminów pobytu w 
okresie kwiecień-październik zalecamy z min. 3 miesięcznym 
wyprzedzeniem. 
Uwaga: Obiekt może mieć ograniczoną dostępność. 
2. Drewniany Kościół w Momotach Górnych, Momoty Górne 49,  
Janów Lubelski 23-300, tel. 15 872 61 12,  
3.. Gospodarstwo Agroturystyczne „Doboszówka” 
Małgorzata i Marcin Dobosz – Osada Leśna Doboszówka – warsztaty 
„Zwierzaki Wełniaki”, tel. 606 689 091 
Sugerowana liczba osób na wyprawie: od 15 do 30 

PROPOZYCJA PROGRAMU WYPRAWY 
PIĄTEK:  
- zakwaterowanie w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie” w 
Janowie Lubelskim 
- zwiedzanie wystawy przyrodniczej znajdującej się w budynku Ośrodka – 
zapoznanie się z walorami przyrodniczymi Lasów Janowskich oraz 
historią i kulturą regionu (czas ok. 30 min) 
- przejście do ekspozycji taboru dawnej leśnej kolejki wąskotorowej (ok. 
300 m, czas przejścia ok. 5 min) 
- zwiedzanie ekspozycji taboru dawnej leśnej kolejki wąskotorowej w 
pobliżu Ośrodka (czas ok. 20 min)  
-powrót do Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie” w Janowie 
Lubelskim (ok. 300 m, czas przejścia ok.5 min) 
- kolacja w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie” w Janowie 

Lubelskim  
- nocleg w Ośrodku Edukacji 
Ekologicznej „Lasy Janowskie” w 
Janowie Lubelskim.  

DLACZEGO TUTAJ? 
Jesteśmy w zachodniej części 
Puszczy Solskiej, gdzie 
największym kompleksem 
leśnym są Lasy Janowskie.  

Bory sosnowe, torfowiska, 
pomnik Bohaterów 
Porytowego Wzgórza, ostoja 
konika biłgorajskiego to tylko 
kilka atrakcji tej wycieczki. 

 

 

Wystawa przyrodnicza w OEE 

Pomnik Bohaterów Porytowego 
Wzgórza 
      

mailto:oee@lasyjanowskie.com


 
 

 
SOBOTA:  
 
- śniadanie w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie” w Janowie Lubelskim 
- zwiedzanie Arboretum leśnego przy OEE (ok. 1 km, czas przejścia ok. 1 godz.) 
- przejazd autokarem z OEE do ścieżki przyrodniczej w rezerwacie Szklarnia (ok. 3 km, czas przejazdu ok. 10 min) 
- spacer fragmentem ścieżki przyrodniczej w rezerwacie Szklarnia i zapoznanie się z walorami przyrodniczymi 
rezerwatu Szklarnia (do przejścia ok.2,5 km, czas przejścia ok. 1,5 godz.) 
- przejazd do kościoła pw. Św. Wojciecha w Momotach Górnych (ok. 7 km, czas przejazdu ok. 10 min) 
- zwiedzanie zabytkowego drewnianego kościółka w Momotach Górnych (czas ok. 30 min) 
- przejazd na obiad w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie” w Janowie Lubelskim (ok. 12 km, czas 
przejazdu ok. 15 min) 
- przejazd na parking przy „Porytowym Wzgórzu” (ok. 11 km, czas przejazdu ok. 15 min) 
- przejście oznakowana trasą spacerową w rezerwacie leśno-historycznym „Lasy Janowskie” – miejsce wielkiej bitwy 
partyzanckiej na „Porytowym Wzgórzu”, przejście drewnianym mostem dawnej kolejki leśnej, pomnika bohaterów 
Porytowego Wzgórza oraz cmentarza poległych bohaterów (długość ścieżki – 1,5 km, czas przejścia ok. 1 h) 
- powrót do Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie” w Janowie Lubelskim (ok. 11 km, czas przejazdu au ok. 
15 minut) 
- kolacja w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie” w Janowie Lubelskim 

 

NIEDZIELA:  
 
- śniadanie w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie” w Janowie Lubelskim oraz wykwaterowanie z Ośrodka 
- przejazd autokarem do rezerwatu torfowiskowego „Imielty Ług” (ok. 18 km, czas przejazdu autokarem ok. 30 min.) 
- spacer ścieżką przyrodniczą „Imielty Ług” do miejscowości Gwizdów - możliwość zapoznania się z walorami 
przyrodniczymi bagien, torfowisk i stawów (ok. 4 km, czas przejścia ok. 2,5 h) 
- przejazd autokarem z Gwizdowa do Osady Leśna Doboszówka (ok. 4 km, czas przejazdu ok. 6 min) 
- udział w warsztatach „Zwierzaki Wełniaki” w Osadzie Leśna Doboszówka – (czas ok. 3 h) 
- przejazd do Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie” w Janowie Lubelskim (ok. 17 km, czas przejazdu ok. 25 
min) 
- obiad w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie” w Janowie Lubelskim 
- zakończenie wyprawy 

 

Powyższy program wyprawy to nasza propozycja wraz ze 
szczegółami samodzielnej rezerwacji i organizacji pobytu.  

INFORMACJE PRAKTYCZNE 

źródło danych: strony internetowe, konsultacje w terenie oraz telefoniczne.  

W związku z obowiązującymi zmianami prawnymi związanymi ze stanem epidemii zalecamy uważne 
sprawdzenie niżej opisanych informacji w poszczególnych obiektach. 

Kościół pw. Św. Wojciecha w Momotach Górnych 
Informacja aktualna na listopad 2022 r. 

• w celu wejścia do środka kościoła konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne z proboszczem parafii, 
tel.: (0-15) 87-26-112 
 

Gospodarstwo Agroturystyczne „Doboszówka” – Osada Leśna Doboszówka 
(żródło: http://www.doboszowka.pl/oferta/zagroda-edukacyjna/ ) 

Informacja aktualna na grudzień 2022 r. 

http://www.doboszowka.pl/oferta/zagroda-edukacyjna/


•  „Doboszówka” należy do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych i prowadzi zajęcia edukacyjne dla różnych 
grup wiekowych – od przedszkolaków po osoby starsze. Zapraszamy do udziału w warsztatach „Zwierzaki 
Wełniaki”. To warsztat dla wszystkich, którzy uwielbiają zwierzęta i chcą się dowiedzieć jak powstaje wełna.  

• Minimalna liczba uczestników warsztatów to 20 osób. 
• Cennik za warsztaty edukacyjne (czas trwania 3 h)  
• 40 zł/dziecko przy grupie powyżej 30 osób 
• 50 zł/dziecko przy grupie 20-30 osób 

PROPOZYCJA BUDŻETU WYPRAWY 

Stan wiedzy na 08.12.2022 r. dla 2 dorosłych osób: 

• Nocleg w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie” w Janowie Lubelskim 80 zł/os. za miejsce w 
pokoju 2-osobowym, łącznie 320 zł (źr. http://lasyjanowskie.com/cennik/) 

• Śniadanie w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie” w Janowie Lubelskim - 24 zł/os., łącznie 96 zł 
(źr. Konsultacje telefoniczne listopad 2022 r.) 

- bilety wstępu: 

Udział w warsztatach „Zwierzaki wełniaki” – 50 zł/dziecko przy grupie 20-30 osób.(źr. 
http://www.doboszowka.pl/oferta/zagroda-edukacyjna/ )Czyli łącznie: 100 zł 

Budżet potrzebny na zakwaterowanie ze śniadaniem oraz bilety wstępu wynosi 516 zł dla dwóch osób (bez kosztów 
paliwa i wyżywienia). 
Budżet potrzebny na zakwaterowanie ze śniadaniem oraz bilety wstępu dla grupy 15 osobowej wynosi ok. 3870 zł (bez 
kosztów paliwa i wyżywienia).  

UWAGA: w ofercie OEE Lasy Janowskie (http://lasyjanowskie.com/cennik/) jest TURNUS EDUKACYJNY DLA 
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ (3-dniowy: wyżywienie + 2 noclegi) za kwotę 222 zł/osobę ( od obiadu pierwszego dnia do 
obiadu 3 dnia), czyli łącznie 3330 zł dla grupy 15 osobowej 

BEZPIECZEŃSTWO 

- Odpowiednie obuwie, najlepiej z usztywnieniem na kostkę, pomoże to uniknąć przykrych i bolesnych wypadków 
podczas pokonywania nierówności terenu 
- Ubranie odpowiednie do pory roku. Pamiętajmy, że wycieczka po lesie w krótkich spodenkach i koszulce z krótkim 
rękawem, nawet latem, może nie być dobrym pomysłem. Najlepiej wybrać odzież przewiewną, ale z długimi 
nogawkami i rękawami. Pomoże ona nie tylko uniknąć skaleczeń i zadrapań, ale również ochroni nas przez komarami i 
kleszczami 
-  Tablice informacyjne - w lesie znajdują się specjalne tablice informacyjne, a na nich ostrzeżenia o ewentualnych 
zagrożeniach lub o objęciu części lasu zakazem wstępu.  
- Profilaktyczny środek chemiczny odstraszający komary i kleszcze – należy zabrać ze sobą; po powrocie do domu 
należy dokładnie obejrzeć całe ciało, ponieważ kleszcze należy jak najszybciej usunąć w całości, a miejsce po ukąszeniu 
zdezynfekować. 
- Poruszanie się po lesie – należy poruszać się po wyznaczonych trasach w lesie; poza ścieżką/szlakiem mogą 
znajdować się ostoje zwierząt, spróchniałe drzewa, wykroty, urwiska, nierówności terenu, itp. stwarzające potencjalne 
niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia. 

http://lasyjanowskie.com/cennik/
http://www.doboszowka.pl/oferta/zagroda-edukacyjna/
http://lasyjanowskie.com/cennik/


MAPA 
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