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Jurajskie piękno
W gminie Janów spotkamy największe atrakcje Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Piękna przyroda, ciekawa historia oraz interesujące zabytki
przyciągają tutaj tysiące ludzi. Jej uroki doceniają turyści piesi i rowerowi,
wspinacze skalni, grotołazi, wędkarze, miłośnicy jazdy konnej i sportów
motorowych. Wśród corocznych imprez plenerowych szczególną
popularnością cieszą się Święto Pstrąga i Jurajskie Lato Filmowe.

Rynek w Janowie.

Na jego błękitnej tarczy widnieje srebrna
podkowa (odwrócona) ze złotym krzyżem
kawalerskim na szczycie. Janów otrzymał
prawa miejskie w 1696 r. Z kolei ich utrata w 1870 r. była konsekwencją zmian
administracyjnych na terenie Królestwa
Polskiego pod zaborem rosyjskim.

Nagradzana gmina
Brama Twardowskiego.

Pośród lasów i skał

G

mina Janów (146 km2/ ok. 5,9 tys.
mieszkańców) leży w powiecie częstochowskim na terenie woj. śląskiego.
Jej tereny obejmują płn.-wsch. część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Lasy
zajmują tu 50% powierzchni, a użytki
rolne 45%. W skład gminy wchodzą 22
miejscowości: Apolonka, Bystrzanowice,
Bystrzanowice-Dwór, Czepurka, Góry
Gorzkowskie, Hucisko, Janów, Lgoczanka,
Lipnik, Lusławice, Okrąglik, Pabianice,
Piasek, Ponik, Skowronów, Siedlec, Sokole Pole, Śmiertny Dąb, Teodorów, Zagórze,
Złoty Potok i Żuraw. Przez Janów biegnie droga krajowa nr 46 (Częstochowa –
2.

Kielce) i droga wojewódzka nr 793 (Święta Anna – Żarki). Do Janowa wygodnie dojedziemy z Częstochowy (20 km), Katowic
(60 km) i Krakowa (90 km).

Miasto Jana

P

ierwsze ślady osadnictwa w dolinie Wiercicy
sięgają ok. 80 tys. lat p.n.e.
(→str. 4). Natomiast sam Janów, założony przez Jana Aleksandra
Koniecpolskiego, powstał w II poł. XVII w.
Świadectwem tego jest XVII-wieczny
odcisk pieczęci ówczesnego wójta-burmistrza. Obecny herb miejscowości zdobi
znak rodowy Koniecpolskich – Pobóg.

S

trategia gminy opiera się na rozwoju
turystyki i lokalnej przedsiębiorczości. Wszystkie jej miejscowości łączy dobra sieć dróg, a w Janowie i Złotym Potoku
działają własne oczyszczalnie ścieków.
W ubiegłych latach otrzymała ona wiele prestiżowych tytułów i nagród, m.in.:
Przyjaźni Środowisku, Gmina Fair Play,
Lider Energetycznych Przemian – Gmina
Przyjazna Odnawialnym Źródłom Energii
oraz Przyjazna Wieś.

Zespół Janowianie.

Krajobraz i przyroda

M

iejscowy krajobraz tworzą wapienne
ostańce (378), jaskinie i schroniska
skalne (35), źródła krasowe (wywierzyska), dolina rzeki Wiercicy, stawy (22), lasy
mieszane (m.in. buk, grab, dąb i sosna)
oraz Pustynia Siedlecka. W świecie flory
i fauny spotkamy wiele gatunków roślin
i zwierząt. Tereny gminy leżą w granicach
Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd
(→str. 13–15). Swoim zasięgiem obejmuje
on cztery rezerwaty przyrody: Parkowe,
Ostrężnik, Kaliszak i Bukowa Kępa oraz
obszar Ostoi Złotopotockiej – Natura 2000.

Staw Sen Nocy Letniej

kościoły w Złotym Potoku, Janowie i Żurawiu oraz cmentarz żydowski w Janowie
(→str. 11 i 12). Z kolei miłośnicy jurajskich
zamków odnajdą tu tajemnicze pozostałości zamku Ostrężnik (→str. 6 i 7).

To ciekawe!

Kościół w Złotym Potoku.

Od pałacu po zamek

N

ieodłącznym elementem krajobrazu
gminy są liczne zabytki architektoniczne. Pod tym względem szczególnie
wyróżnia się Złoty Potok (→str. 6–9 i 11).
To na jego terenie spotkamy m.in.: dworek
Krasińskiego, pałac Raczyńskich, młyn
Kołaczew oraz Pstrągarnię Raczyńskich.
Do cennych zabytków sakralnych należą

• gmina Janów ma najwięcej
rezerwatów przyrody w woj. śląskim (4)
• Polska Księga Rekordów i Osobliwości odnotowała janowskie zawody,
podczas których 992 osoby rzucały
podkową do celu (2005 r.)
• w 2005 r. miejscowości: Janów (woj.
śląskie), Janów Lubelski, Janów Podlaski (woj. lubelskie) oraz Janów k. Sokółki
(woj. podlaskie) zawarły porozumienie
o współpracy „4 x Janów”

renowa. Jurajskie podziemia tworzy tu
ponad 20 jaskiń, w tym ogólnie dostępne
Grota Niedźwiedzia, Jaskinia Ostrężnicka
i jaskinia Na Dupce. Wspinacze skalni
chętnie odwiedzają Diabelskie Mosty
i Babską Skałę, a fani sportów motorowych Pustynię Siedlecką. Zróżnicowane
formy wypoczynku oferują: Firma Lecholand w Piasku (m.in. Zaczarowany
Las, Galeria Planet, Jurajska Karawana
Konna), Stajnia Wiking w Złotym Potoku
(przejażdżki konne i kuligi), Hotel Kmicic
w Złotym Potoku (wypożyczalnia rowerów i sprzętu wodnego) oraz Jurajski Park
Linowy w Złotym Potoku.
n

Pieszo, rowerem i konno

P

rzez gminę biegnie 28 różnych
szlaków i ścieżek (dł. 245 km). Są
wśród nich: szlaki piesze i rowerowe,
ścieżki dydaktyczne, szlaki konne, E-Audio wycieczki oraz Questingowa Gra Te-

Na szlaku konnym
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Z historii ziemi janowskiej
Pierwsi ludzie pojawili się w dolinie Wiercicy ok. 80 tys. lat
p.n.e. Ich ślady odnaleziono w Grocie Niedźwiedziej
na terenie Złotego Potoku. Z kolei od VIII do XI w. istniało
tutaj słowiańskie Osiedle Wały. Jego pozostałością są wały ziemne,
leżące na wzgórzu rezerwatu przyrody Parkowe.
Ważnym momentem w historii tej ziemi było powstanie Janowa,
który prawa miejskie otrzymał w 1696 r.
Zamek Ostrężnik – rys. M. Szelerewicz.

Rycerski Potok

N

ajstarszą miejscowością gminy jest
Złoty Potok. W XII w. nosiła ona
nazwę Potok. Początkowo władali nią
rycerze herbu Jelita. Później znad rzeki
Szreniawa w Małopolsce przybyli tutaj
rycerze herbu Szreniawa. Z czasem oba
rody podzieliły nieporozumienia, waśnie i zbrojne najazdy. Ich kres nastąpił
w 1477 r., kiedy to Szreniawici siłą zajęli
dobra Jelitczyków. Od tego roku przybrali
też nazwisko Potockich. Z zachowanych
rejestrów świętopietrza (1326–1327
i 1335–1337) wynika, że parafia potocka

płaciła wtedy sześć skrojcy świętopietrza. Na owe czasy była to pokaźna suma, bo Częstochowa płaciła tylko
– trzy skrojce. Jednocześnie, od schyłku
XIV w.do II połowy XV w., część tutejszych ziem należała do rycerskiego rodu
Jelitczyków, herbu Jelita. W XV w. obie
rodziny miały tu wieże obronne, dwory,
folwarki, karczmy i młyny. Z początkiem
XIV w. na płd. od Potoku wzniesiono
zamek Ostrężnik. Jego budowniczym
prawdopodobnie był biskup krakowski
Jan Muskata (1304–1306).

Dworek Krasińskiego – lata 30. XX w..

4.

Od Potockich
do Krasińskich

W

1477 r. miejscowe dobra wykupili Potoccy-Szreniawici. Następnie
gospodarowali tutaj Silniccy, Korycińscy
i Jan Aleksander Koniecpolski (1635–
–1719). Ten ostatni był założycielem pobliskiego Janowa, który prawa miejskie
otrzymał w 1696 r. Później majątkiem
władali m.in. książę Biron, Szaniawscy, Lescy
i Cyprian Pintowski.
W 1851 r. zadłużone
ziemie przejął dawny
generał napoleoński,
hrabia Wincenty Kra- Karol Raczyński
siński (1782–1858). W latach 1852–1856
przebudował on stojący tu zamek na
neoklasycystyczny pałac (→str. 9). Jednocześnie był właścicielem sąsiedniego
dworku, który chciał podarować synowi,
Zygmuntowi Krasińskiemu. Sławny polski pisarz odwiedził to miejsce z rodziną,

latem 1857 r. Po śmierci generała złotopotocki majątek trafił w ręce dzieci poety,
syna Władysława oraz córki Marii Beatrix
Krasińskiej (od 1877 r.).

Prezydent w pałacu

Z

łote czasy dla tutejszych dóbr nastały
po ślubie Marii Beatrix Krasińskiej
z hrabią Edwardem Raczyńskim (1881 r.).
Ich zasługą była rozbudowa pałacu i założenie słynnej hodowli ryb łososiowatych
(→str. 10). Następnie majątek przeszedł
w ręce Karola i Stefanii Raczyńskich (do
1945 r.). Z początkiem XX w. władali oni
ponad 6 tys. hektarów lasów, pól i łąk.
W latach 1906–1907 do ochronki dla dzieci, prowadzonej przez hrabinę Stefanię,
uczęszczał przyszły wielki polski śpiewak,
Jan Kiepura. Raczyńscy prowadzili bogate
życie towarzyskie. Ich gośćmi byli m.in.
marszałek Józef Piłsudski i prezydent RP,
Ignacy Mościcki.

To ciekawe!

• jaskinię Grotę Niedźwiedzią
w 1857 r. odkrył Zygmunt Krasiński
• kapliczka św. brata Alberta
– Adama Chmielowskiego stoi na
Wilczym Wzgórzu w Złotym Potoku
• w tej miejscowości znajduje się kolumna
z popiersiem gen. Tadeusza Kościuszki
• Złoty Potok do 2000 r. nosił nazwę
Potok Złoty

Pałac Raczyńskich i staw Irydion

Wojenne i powojenne lata

We

wrześniu 1939 r. walczył tutaj
74. Pułk Piechoty Armii Kraków. Wśród jego poległych żołnierzy był
m.in. mjr Jan Wrzosek – szef polskiej ekipy na olimpiadzie w Berlinie (1936 r.).
Po zajęciu Złotego Potoku, Niemcy przesiedlili Raczyńskich z pałacu do dworku. Podczas okupacji w tej części Jury
operowały silne oddziały partyzanckie
AK, w tym: „Ponurego”, „Basy”, „Łosia”
i „Twardego”.
W grudniu 1944 r. Niemcy wywieźli z pałacu najcenniejsze dzieła sztuki
i sprzęty. A to co zostało, padło łupem
żołnierzy rosyjskich i szabrowników.
Po wojnie Raczyńscy utracili cały majątek, a ich ziemie rozparcelowano. Pałac
i dworek przechodziły zmienne koleje

losu. Były m.in. siedzibą Technikum
Rolniczego, Wojewódzkiego Ośrodka
Postępu Rolniczego i Muzeum w Częstochowie. Dziś pałac stoi opuszczony,
a w dworku działa Muzeum Regionalne
im. Zygmunta Krasińskiego. Placówka ta
jest własnością Gminy Janów. Przyszłość
obu obiektów (pałacu i dworku) stoi pod
dużym znakiem zapytania, ponieważ
o ich zwrot ubiega się rodzina Dembińskich, która nabyła prawa spadkowe
n
rodu Raczyńskich.

Oddział AK kpt. S. Wencla ,,Twardego”
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Zabytki świeckie
Na terenie gminy spotkamy kilka cennych zabytków świeckich.
Najstarszymi z nich są pozostałości słowiańskiego Osiedla Wały (VIII w.)
oraz ruiny zamku Ostrężnik z XIV w. Do dziś zachowały się tutaj drewniany młyn Kołaczew (XV w.), dworek Krasińskiego (1829 r.),
pałac Raczyńskich (1852–1856) oraz Pstrągarnia Raczyńskich z 1881 r.
Natomiast górskie klimaty tych ziem przywodzi na myśl
dawne schronisko Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego z 1935 r.

Zamek Ostrężnik

N

Osiedle Wały – rys. M. Szelerewicz

Osiedle Wały

Ś

lady słowiańskiego Osiedla Wały
(VIII w.) odkryto na skalnym wzgórzu w rezerwacie krajobrazowym Parkowe. Kształtem przypominało ono dwie
elipsy o powierzchni 1,8 ha. Mniejsza,
zabezpieczona dwoma wałami, była
siedzibą władcy. Natomiast większa,
otoczona pojedynczym wałem, dawała
schronienie kilkuset jego mieszkańcom.
W ich wnętrzu stały drewniane budynki
mieszkalne i gospodarcze. Podobne do
tych w Biskupinie. Mieszkańcy grodu
zajmowali się myślistwem, hodowlą
zwierząt i uprawą orkiszu. A ich władca
był jednocześnie najwyższym kapłanem
Światowida. Koniec tego osiedla przypadł na XI w., co wiązało się z rozwojem
chrześcijaństwa na ziemiach polskich.

6.

ikłe pozostałości zamku Ostrężnik
z XIV w. leżą na skalnym wzgórzu (370 m n.p.m.). Jego otoczeniem
jest bukowy las. Od strony płn. i zach.
wzgórze ma postać pionowych ścian
o wysokości do 20 m. Dziś na dobrą
sprawę nie wiemy, czy budowa zamku
w ogóle została dokończona i czy był
on zamieszkany. A jeżeli tak, to z jakich
powodów został porzucony i pod koniec
XV w. zamienił się w ruinę. Na jego temat

Skała i mury zamku Ostrężnik

milczą średniowieczni kronikarze Jan
z Czarnkowa i Jan Długosz. Trochę światła na wygląd zamku rzucają badania
archeologiczne z lat 2002–2004. Prawdopodobnie składał się on z zamku górnego, dolnego i podzamcza. Całość miał
łączyć drewniany most przerzucony nad
płd. fosą. Kiedyś sądzono, że fundatorem
zamku był król Kazimierz Wielki. Jednak
teraz jego początki wiązane są raczej
z biskupem Janem Muskatą. W XIV–XV w.
mogli z niego korzystać rycerze rozbójnicy
Wojciech z Patoka i Mikołaj Siestrzeniec.
Podczas powstania styczniowego 1863 r.
w jego ruinach stacjonował oddział
płk. Zygmunta Chmieleńskiego. Później wśród okolicznej ludności krążyły
opowieści o ukrytym tu wtedy skarbie.
Jeszcze do niedawna sądzono, że to tylko
legenda. Jednak latem 2009 r. Muzeum

Powstańcy styczniowi 1863 r.

Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego
w Złotym Potoku kupiło od prywatnego
kolekcjonera dwa oryginalne raporty
płk. Zygmunta Chmieleńskiego z 1863 r.
Ich adresatem był Rząd Narodowy w War-

szawie. Raporty te, napisane przez pułkownika, donosiły o zdobyciu na Moskalach drewnianych skrzyń. W ich
wnętrzu miały się znajdować broń, dwie
złote monstrancje oraz kwota 1,2 mln
rubli w złocie. Skarb ten za wiedzą
pułkownika ukryto w pobliżu Jaskini
Ostrężnickiej. Niestety dziś nie ma po
nim najmniejszego śladu. Z zamkiem
Ostrężnik wiązana jest również opowieść o drewnianych drzwiach, które
znajdują się w złotopotockim kościele
św. Jana Chrzciciela. Podobno do świątyni przeniesiono je z zamku w uroczystej
procesji przed I wojną światową.

Legenda o Piętaku
U podnóża zamku Ostrężnik
istnieje Jaskinia Ostrężnicka. Przed
wiekami piękną księżniczkę i wielki
skarb miał w niej odnaleźć ubogi
pastuszek. Dziewczyna wyznała mu,
że może zabrać ze sobą tyle złota ile
udźwignie. Pod jednym wszak warunkiem. Wychodząc z podziemi ma
zakaz oglądania się za siebie. Jednak
chłopiec mimowolnie to uczynił i ciężkie wrota jaskini odcięły mu pietę. Na
domiar złego bryłki kruszcu, w świetle

dnia, zamieniły się w kamienie. I tak
od tego czasu okoliczna ludność przezywała nieszczęśnika Piętakiem.

Młyn Kołaczew

P

ierwsze młyny w dolinie rzeki Wiercicy zaczęły powstawać w XV w. Na
terenie Złotego Potoku ich właścicielami
były rycerskie rody Szreniawitów i Jelitczyków. W 1473 r. istniało tu sześć młynów, z których do dziś przetrwał tylko
jeden. Stoi on u ujścia stawu Sen Nocy
Letniej i nosi nazwę Kołaczew. Z zachowanych dokumentów wynika, że w XV w.
należał on do Piotra Potockiego, a jego
młynarzem był Piotr Palis. W I poł. XIX w.
młyn Kołaczew widniał na mapach
ówczesnego Księstwa Warszawskiego
i Królestwa Polskiego. Po 1945 r. stał się
własnością gminnej spółdzielni produkcyjnej. W latach 50. XX w., po zdemontowaniu koła wodnego, otrzymał zasilanie
elektryczne. Obecnie jego właścicielem
jest osoba prywatna. Zabytkowy młyn
Kołaczew leży na Szlaku Architektury
Drewnianej Województwa Śląskiego.

Młyn Kołaczew
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Dworek Krasińskiego w 2014 r..

Dworek Krasińskiego

B

udowniczym dworku ok. 1829 r. był
ówczesny właściciel Złotego Potoku,
Stanisław Leski. W 1851 r. kupił go gen.
Wincenty Krasiński, ojciec wielkiego
poety i dramatopisarza, Zygmunta Krasińskiego (1812–1859). Generał pragnął,
aby jego syn osiedlił się tutaj na stałe. Jednak nadaremnie, bo poeta wraz z rodziną
gościł tu tylko raz, latem 1857 r. (29.07–
–22.09). Pobyt Krasińskich przerwała

Rekonstrukcja historyczna w dworku.

8.

nagła śmierć czteroletniej córki Elżbiety
(12.09.), zmarłej na zapalenie krtani. Po
pogrzebie pochowano ją w podziemiach
miejscowego kościoła św. Jana Chrzciciela. Dziesięć dni później Krasińscy opuścili
Złoty Potok. Był to ostatni pobyt poety na
ziemiach polskich– zmarł w Paryżu 23
lutego 1859 r. Klasycystyczny dworek jest
obiektem parterowym, murowanym.
Posadowiony na planie czworoboku, ma
dziewięcioosiową elewację frontową,
z krótkim skrzydłem od zachodu. Jego
południową fasadę akcentuje ganek,
z dwiema parami toskańskich kolumn.
Naczółkowy dach kryje gont. W 2007 r.
obiekt ten, będący własnością skarbu
państwa, został przekazany w użytkowanie gminie Janów. Ta z kolei w 2008 r.,
po gruntownym remoncie, utworzyła
w nim Muzeum Regionalne im. Zygmunta
Krasińskiego. Na zbiory muzeum* skła-

dają się zabytki, stanowiące depozyt Muzeum Częstochowskiego. Ponadto jest w
nim kilkaset zabytków własnych, które
placówka prezentuje w ramach stałej
wystawy Pamiątki po Krasińskich i Raczyńskich. Po 2009 r. muzeum pozyskało
też cztery raporty płk. Zygmunta Chmieleńskiego z okresu powstania styczniowego 1863 r. oraz inne dokumenty i fotografie rodu Raczyńskich. W tym samym
czasie zakupiono także interesujące
pozycje kartograficzne i ikonograficzne,
związane ze Złotym Potokiem. Muzeum
cieszy się bardzo dużą popularnością.
Każdego roku odwiedza go kilkanaście
tysięcy osób.

Jubileusz muzeum w 2013 r..

* Zabytki prezentowane w muzeum są
własnością Muzeum Częstochowskiego,
w depozycie Muzeum Regionalnego w Złotym Potoku. Muzeum Częstochowskie wyraża zgodę na wykorzystanie tych zdjęć przez
gminę Janów, dla celów promocyjnych
(niekomercyjnych), bez możliwości dalszego ich powielania.

Stefania i Karol Raczyńscy z synem (1907 r.).

Pałac Raczyńskich

T

uż obok dworku Krasińskiego wznosi się neoklasycystyczny pałac Raczyńskich. Obiekt ten w latach 1852–
–1856 wybudował gen. Wincenty Krasiński. Wcześniej w tym miejscu stał dwór
(tzw. zamek) Jana Aleksandra Koniecpolskiego z końca XVII w.Obecną nazwę
pałac otrzymał po ślubie córki Zygmunta
Krasińskiego, Marii Beatrix Krasińskiej
z hrabią Edwardem Raczyńskim (1877 r.).
Raczyńscy byli jego właścicielami do
1945 r., po czym przejął go skarb państwa. Pałac i sąsiedni dworek otacza
zabytkowy park wg projektu Franciszka
Szaniora (XIX/XX w.). Jego środkiem
płynie rzeka Wiercica, która tworzy
tu malowniczy staw Irydion (2 ha).
Nieopodal brzegów stawu znajdują się
zabytkowa kapliczka Matki Boskiej i obelisk poświęcony wielkiemu polskiemu

śpiewakowi Janowi Kiepurze. Zabytkowy
drzewostan parku (ok. 38,5 ha) tworzą
m.in.: dęby, klony, lipy i brzozy. Są tu
także egzotyczne tulipanowce i wiązy
turkiestańskie. Murowany pałac, wzniesiony na planie prostokąta, posiada dwie
kondygnacje i czterospadowy dach. Od
strony zachodniej i wschodniej akcentują go wydatne ryzality. Fronton zachodni
zdobi taras podparty sześcioma kolumnami. Ponad nim widnieje tympanon
z kartuszem herbowym Raczyńskich.
Natomiast po obu stronach wejścia do
pałacu stoją rzeźby dwóch kamiennych
lwów z tarczami herbowymi Raczyńskich (Nałęcz) i Czetwertyńskich (Pogoń Ruska). Do połowy 1939 r. w płn.
skrzydle pałacu wznosiła się romantyczna
wieża. Jednak w związku z nadciągającą
wojną, ze względów strategicznych, podjęto decyzję o jej rozebraniu. Dziś opusz-

Fasada pałacu.

czony od dziesięciu lat pałac pozostaje
pod zarządem Starostwa Powiatowego
w Częstochowie. O jego zwrot przed sądem ubiega się rodzina Dembińskich
– prawowici spadkobiercy Raczyńskich.
Pozostałością dawnych wnętrz pałacu
są hol z parą kolumn i dekoracją stiukową, drewniana klatka schodowa, szafy
biblioteczne i kredens kuchenny. Część
jego mebli i obrazów eksponuje muzeum
w sąsiednim dworku Krasińskich.

Pałac w otoczeniu parku.
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Dawne schronisko PTT

H

Stawy Pstrągarni Raczyńskich.

Pstrągarnia Raczyńskich

Rz

eka Wiercica bierze początek
z krystalicznie czystych źródeł
Zygmunta i Elżbiety. Fakt ten nasunął
Edwardowi Raczyńskiemu pomysł założenia w okolicy hodowli ryb łososiowatych. I tak pod koniec XIX w. powstało
tu gospodarstwo rybackie składające
się z 32 stawów o łącznej powierzchni
132 tys. m2. Jego organizacją i prowadzeniem zajął się inż. Michał Girdwoyń
z Litwy. Początek miejscowej hodowli ryb

Budynki pstrągarni.

10.

dała ikra pstrąga tęczowego sprowadzona ze Stanów Zjednoczonych (1881 r.).
Podobno jej cenny ładunek przybył do
Złotego Potoku pod troskliwą opieką
amerykańskiego senatora. I dlatego jednemu z miejscowych stawów nadano
nazwę Amerykan. Wkrótce w ich wodach pojawiły się także inne gatunki ryb,
w tym: pstrąga strumieniowego i jeziorowego, węgorza, sandacza, lina i brzany.
Ikrę tych ryb eksportowano do Anglii,
Szwecji, Danii i Holandii. W 1908 r. gospodarstwo liczyło już 46 stawów (36 ha).
Po wojnie złotopotocką pstrągarnię przejął
PGR. A dziś, będąc w rękach prywatnych,
słynie także z wyśmienitych karpi i jesiotrów. Obecnie cały jej teren jest własnością prywatną. Na miejscu można kupić
świeżego pstrąga tęczowego, a także
okresowo pstrąga potokowego, karpia
i jesiotra. Działa tutaj również smażalnia
ryb, serwująca pstrągi i karpie.

rabia Karol Raczyński miał liczne
pasje i zainteresowania. Był chyba
pierwszym na ziemiach polskich kierowcą rajdowym i posiadaczem francuskiego
trójkołowca De Dion Bouton (1897 r.).
Nawiasem mówiąc, rok później ustanowił na nim rekord trasy Liege–Maestrich
w Belgii. Jednocześnie kochał żeglarstwo
i aktywnie działał w Polskim Towarzystwie Tatrzańskim. Złotopotockie wzgórza i skały przypominały mu nieco Tatry,
dlatego w 1935 r. nieopodal pstrągarni
wzniósł pierwsze jurajskie schronisko
PTT. Obiekt ten, w stylu zakopiańskim,
wybudowali górale z Podhala. Podczas
okupacji przebywały w nim osoby ukrywające się przed Niemcami, a oddział AK
„Twardego” miał tu kryjówkę broni. Po
1945 r. budynek stał się własnością miejscowego PGR-u, a następnie Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego. Dziś
jego użytkownikiem jest Ośrodek Doradztwa Rolniczego z Częstochowy.
n

Schronisko z 1935 r.

Zabytki sakralne
Kościoły w Złotym Potoku, Janowie i Żurawiu to nie tylko miejsca kultu
religijnego. To także najstarsze „muzea” tych ziem. Ich wygląd prezentuje różne
style architektoniczne, a wnętrza kryją cenne obrazy, polichromie
i rzeźby. Są one świadectwem historii narodowej. Podobnie jak cmentarz
żydowski (kirkut) w Janowie. Jedyny materialny ślad po mieszkających tu
niegdyś Żydach, wymordowanych przez Niemców w latach II wojny światowej.
Kaplica Matki Bożej .

Kościół w Złotym Potoku

Kościół św. Jana
Chrzciciela

Ś

wiątynię tę najpóźniej wzniesiono
w XIII w. Jej fundatorami byli rycerze herbu Szreniawa. W XV w. miejscową
parafię tworzyły osady: Potok, Wola Ponikowa, Siedlec Wielki, Siedlec Podgórny,
Pabianice, Piasek, Czepurka, Skowronów
i Mirosławice. Pod koniec XVI w. kościół
należał do protestantów, a w 1601 r.
wrócił do katolików. Ta jednonawowa,
gotycka świątynia wielokrotnie ulegała
przebudowom. Od XVIII w. dobudowywano do niej kaplicę Matki Bożej, kaplicę
grobową Krasińskich i wieżę–dzwonnicę.

Wśród jej cennego wyposażenia są m.in.:
dwa gotyckie dzwony, gotycki portal
z drzwiami, ołtarz główny (1619–1645),
organy (XVII w.), chrzcielnica (I poł.
XVIII w.) oraz antependium (z pocz.
XIX w.). W murach kościoła widnieją
XVII-wieczne epitafia Jeremiego Włonieckiego i Zofii Silnickiej. Natomiast
w krypcie kaplicy Krasińskich spoczywają
prochy Elżbiety – córki poety Zygmunta
Krasińskiego, hrabiego Karola Raczyńskiego oraz trzech jego synów. Przy wejściu do kościoła wmurowano tablice ku
pamięci żołnierzy Armii Krajowej, a na
zewnętrznej ścianie prezbiterium wisi

XVIII-wieczna kapliczka z Chrystusem
na krzyżu. W latach 2007–2008 kaplicę Matki Bożej poddano konserwacji
i rekonstrukcji. Dzięki temu dawny blask
odzyskały dekoracje malarskie jej kopuły
i ścian. Najstarsze malowidła (w przyziemiach kaplicy) pochodzą z lat 1625–1638,
a polichromia kopuły powstała w latach
1640–1650. Z kolei w 2012 r. podobnym
pracom poddano strop prezbiterium kościoła. Ich inicjatorem był proboszcz parafii, ks. Ryszard Marciniak, a środki na
te cele pozyskano z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

Ołtarz główny i ołtarze boczne
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hełmem. Do wyposażenia obiektu należą
m.in.: manierystyczny ołtarz główny z lat
1620–1630 (przebudowany w XIX w.),
barokowe i neogotyckie ołtarze boczne, chrzcielnica z czarnego marmuru
(XVIII w.) oraz neobarokowa ambona
z końca XIX w. W otoczeniu kościoła rosną zabytkowe drzewa (m.in. lipa i wiąz).

Kościół Niepokalanego
Poczęcia NMP

J

anowski kościół Niepokalanego Poczęcia NMP pochodzi z lat 1921–1923.
Poprzednio wznosiły się w tym miejscu
dwa inne kościoły – drewniany z 1709 r.
i murowany z 1878 r. Ten ostatni w grudniu 1914 r. zniszczyła artyleria wojsk niemieckich. Obecna neobarokowa świątynia ma ołtarz główny i ambonę w tym
samym stylu. Do jej wyposażenia należą
m.in. kielich z XVIII w. oraz monstran-

Żydowski kirkut

Kościół w Żurawiu

Kościół św. Bartłomieja

T

12.

Kościół w Janowie.

en jednonawowy kościół wybudowano w 1440 r. Od poł. XVI w. do
pocz. XVII w. był zborem protestanckim.
Jego mury wielokrotnie ulegały pożarom. Dlatego obecnie nosi cechy różnych
stylów architektonicznych, w tym barokowego. W latach 1885–1886 i 1893 r.
wydłużono nawę świątyni i od zach. dobudowano do niej wieżę z barokowym

cja z 1854 r. Natomiast istniejące polichromie wykonano w latach 80. XX w.
Przy wejściu do kościoła widnieją dwie
tablice. Pierwsza z nich poświęcona jest
pamięci kpt. Jerzego Kurpińskiego, dowódcy oddziału AK „Ponury”. Natomiast
druga – księdzu Leonowi Kuchcie i organiście Władysławowi Misterkowi, którzy
zginęli z rąk Niemców podczas II wojny
światowej.

Cmentarz żydowski w Janowie

P

oczątki osadnictwa żydowskiego
w Janowie sięgały XVII/XVIII w.
Przed 1939 r. ich społeczność liczyła ponad 200 osób. Na miejscu istniały synagoga, szkoła i cmentarz (kirkut). W latach
II wojny światowej prawie wszyscy Żydzi
ponieśli śmierć w niemieckich obozach
zagłady. Do dziś zachowało się tutaj ok.
20 macew. Najstarsza z nich pochodzi
z 1791 r. W latach 90. XX w. kirkut został
ogrodzony i uporządkowany dzięki ocalałej z holocaustu amerykańskiej rodzin
nie Jacka Salzberga.

Świat przyrody
Jeżeli podczas krótkiej wycieczki chcemy poznać malowniczą przyrodę Jury,
to wystarczy odwiedzić gminę Janów. To tutaj, jak w soczewce, skupiają się
wszystkie jej elementy. Począwszy od lasów i ostańców, przez jaskinie i groty,
źródła krasowe i stawy, po tereny pustyni. A nad całością królują
dolina rzeki Wiercicy i cztery rezerwaty przyrody.

Wierna (Ostrężnik/dł. 1027 m, gł. 30 m),
Wiercica (Ostrężnik/dł. 210 m, gł. 31 m),
Ostrężnicka (Ostrężnik/dł. 98 m), Siedlecka – Na Dupce (Siedlec/dł. 83 m, gł.
17 m) i Grota Niedźwiedzia (Złoty Potok). Bardzo ciekawy otwór wejściowy
ma ogólnodostępna Jaskinia Ostrężnicka. Jest przedzielony skalnym filarem.
Jej wnętrza tworzy system poziomych
korytarzy i niewielkich komór. Bardzo
przyjazna dla turystów jest także jaskinia Grota Niedźwiedzia. Podziemia
jaskini składają się z obszernej komory

Rzeka Wiercica

W dolinie Wiercicy

P

oczątkiem rzeki Wiercicy (dł. 30 km)
są dwa stałe źródła Zygmunta i Elżbiety
(Złoty Potok) oraz okresowe źródło Zdarzeń (Ostrężnik). Mają one budowę szczelinowo-krasową, a ich wody zamieszkuje
kiełż zdrojowy. Obecność tego skorupiaka
świadczy o krystalicznej czystości źródeł.
W górnym biegu szerokość rzeki wynosi
10 m, a głębokość sięga dwóch metrów.
Poniżej tworzy ona stawy przepływowe
o nazwach: Zygmunt, Świętokrzyski,
Szmaragdowy, Sen Nocy Letniej, Amerykan, Guców, Irydion i Elżbietki. Nieopodal
stawu Sen Nocy Letniej rzekę Wiercicę
zasila także źródło Spełnionych Marzeń.

Romantyczne nazwy stawom i źródłom
nadał poeta Zygmunt Krasiński (1857 r.).

Jaskinie i groty

Na

Grota Niedźwiedzia.

Źródło Zygmunta

i trzech korytarzy. W namulisku groty
odnaleziono m.in. kości niedźwiedzia
jaskiniowego, mamuta i renifera. Łatwa
do zwiedzania jest Jaskinia Siedlecka
(Na Dupce). Jednak jej końcowe partie
wymagają czołgania się. Z kolei najdłuższa na Jurze Jaskinia Wierna może być
jedynie penetrowana przez doświadczonych taterników jaskiniowych.

terenie gminy odnajdziemy ponad 35 jaskiń, grot i schronisk
skalnych. Wśród nich są m.in. jaskinie:
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Rezerwaty przyrody

W

Diabelskie Mosty.

Wapienne ostańce

J

ednym z najpiękniejszych ostańców
płn. części Jury jest Brama Twardowskiego. Stoi ona przy drodze ze Złotego
Potoku do Siedlca. Ma kształt skalnej
bramy, którą otaczają dorodne buki.
Z ostańcem wiąże się legenda o Panu
Twardowskim. We wrześniu 1939 r.
opór Niemcom stawiali tu żołnierze
Armii Kraków. Z kolei w lesie naprzeciw Pstrągarni Raczyńskich wznosi się
Skała z Krzyżem. Jej szczyt zdobią metalowy krzyż i herb Krasińskich wyryty
w wapieniu. Niezwykle interesujący wygląd ma grupa skał o nazwie Diabelskie
Mosty. Ich ściany, dochodzące do 15 m
wysokości, przecinają głębokie szczeliny. To popularne miejsce wspinaczki
skalnej znajduje się przy drodze Ostrężnik – Złoty Potok.

14.

gminie Janów istnieją cztery
rezerwaty przyrody. Największym z nich jest rezerwat krajobrazowy Parkowe (1957 r./153,2 ha)
w dolinie Wiercicy. Obejmuje on m.in.
źródła Zygmunta i Elżbiety, Diabelskie
Mosty, Skałę z Krzyżem, Pstrągarnię
Raczyńskich, grodzisko Osiedle Wały
oraz Grotę Niedźwiedzią. Dalej na
południu leży rezerwat krajobrazowo-leśny Ostrężnik (1960 r./3,85 ha).
W jego granicach są ruiny zamku Ostrężnik oraz jaskinie: Ostrężnicka, Wierna
i Wiercica. Miejscowy drzewostan tworzą: buk, grab, jawor i wiąz. Natomiast
we wschodniej części gminy spotkamy rezerwaty leśne Kaliszak (1954 r./14,6 ha)
i Bukową Kępę (1996 r./52,8 ha). Ten

Rezerwat krajobrazowy Parkowe

pierwszy posiada starodrzew sosnowo-dębowy, z domieszką jodły, modrzewia
i buka, a ten drugi – starodrzew bukowy.

Pustynia Siedlecka

Pustynia Siedlecka

J

eszcze w latach 80. XX w. działała tu
kopalnia piasku. Tak więc nazwa tych
terenów ma jedynie charakter zwyczajowy. Zalegające okolicę piaski są pozo-

stałością dna morskiego z okresu górnej
jury (ok. 250 mln lat p.n.e.). Obszary
zdecydowanie piaszczyste zajmują ok.
21 ha, a roślinne – ponad 30 ha (m.in.
sosna zwyczajna, szczotlicha siwa i wydmuchrzyca piaskowa). W krajobrazie
pustyni spotkamy wzniesienia dochodzące

Jaskinia Siedlecka (Na Dupce)

To ciekawe!

• wypływ wody ze źródła Zdarzeń
(Ostrężnik) pojawia się niezależnie
od pory roku, trwa kilka miesięcy lub
nawet ponad rok
• rzeka Wiercica (dł. 30 km) jest prawym
dopływem Warty
• rewir rezerwatowy o nazwie „Parkowe”
(105 ha) powstał już w 1927 r.

do 30 m wysokości, bezodpływowe źródło Oazę (rośliny szuwarowe) i Jaskinię
Siedlecką (Na Dupce). Zwyczajowa
nazwa tej jaskini (dł. 75 m) pochodzi
od staropolskiego określenia dziury
w ziemi, czyli dupki. Jak głosi legenda,
jej powstanie było zasługą Pana Twar-

Legenda o Panu Twardowskim
W pobliżu Złotego Potoku znajduje
się skała nazywana Bramą Twardowskiego. Pewnego dnia czarnoksiężnik
Pan Twardowski zaprzedał duszę diabłu i posiadł niezwykłe moce. W końcu
jednak diabeł zażądał zapłaty i dopadł
czarnoksiężnika w karczmie Rzym.
I gdy już wydawało się, że czort dopnie
swego, Twardowski wybiegł z karczmy
i wskoczył na koguta. Ten zaś mocą
jego czarów odbił się od pobliskiego
ostańca i poleciał prosto na księżyc.
Świadectwem tej legendy są ponoć

dowskiego, który umykał w tej okolicy
przed diabłem. Gdy ten ostatni nie mógł
go odnaleźć, czarnoksiężnik siedział na
niewielkim pagórku i popierdując radośnie, „wywiercił” dziurę w ziemi. Pustynia Siedlecka jest miejscem, gdzie można
legalnie uprawiać sporty motorowe.

Kamieniołom Warszawski

T

en dawny kamieniołom wapienia
leży na płd. wsch. od Siedlca. W latach 50. XX w. pozyskiwany stąd kamień
służył do licowania ścian gmachów rządowych w Warszawie, m.in. Urzędu Rady
Ministrów i Sejmu RP. I to właśnie stąd
wzięła się jego nazwa. Na terenie kamieniołomu można odnaleźć ciekawe okazy
amonitów, belemnitów, ramienionogów
i gąbek. W 2006 r. kręcono tu zdjęcia do
filmu pt. Summer Love (reż. P. Uklański).
Główne role zagrali w nim Val Kilmer,
Katarzyna Figura i Bogusław Linda. n

trzy wgłębienia na szczycie skalnej
bramy, przypominające kształtem pazury wielkiego koguta.
Kamieniołom Warszawski
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Największe imprezy plenerowe
skie, konkursy w płukaniu złota, turnieje sportowe i występy muzyczne. Dużym
zainteresowaniem cieszą się pokazy
kulinarne znanych gwiazd telewizyjnych. W ramach imprezy odbywają się
również koncerty Międzynarodowego
Festiwalu Jazzu Tradycyjnego „Swinging Golden Stream”.

• XIV Jurajskie Młodzieżowe
Marsze na Orientację PTSM
(Siedlec, 16 maja)

Jurajskie Lato Filmowe

Ta

Święto Pstrąga

Od

1995 r. na złotopotockich błoniach niepodzielnie króluje
pstrąg. Podczas tej dwudniowej imprezy
organizowane są m.in. zawody wędkar16.

IMPREZY 2015
• VII Turystyczna Majówka
(Bystrzanowice-Dwór, 8 maja)

Nocna projekcja filmu

ogólnopolska impreza organizowana jest w Złotym Potoku od
1999 r. Miejscem plenerowych projekcji
filmów są złotopotockie błonia. Przez
trzy lipcowe noce kilkudziesięciotysięczna publiczność ogląda tu na 14-metrowym ekranie sześć filmów. Są to zarówno pozycje wybrane w głosowaniu
internautów, jak i największe hity minionych sezonów. Imprezie towarzyszą
spotkania z aktorami, występy muzyczne i konkursy. Jej oprawę stanowią też
zabytkowe limuzyny, czerwone dywany
i szampan.

Bieg pustynny

• Jurajski Puchar Nordic Walking
(Złoty Potok, 24 maja)

Prezentacja kulinarna

Pustynny Piknik

Od

2000 r. na terenie Pustyni Siedleckiej organizowana jest impreza Pustynny Piknik. To ona przyciąga
tutaj ludzi przebranych za żołnierzy,
kowboi, beduinów i rycerzy, ale także
miłośników sportów motorowych. Wtedy też na pustyni pojawiają się wielbłądy, konie, motory i jeepy. Imprezie
towarzyszą koncerty, konkursy i pokazy.
W takim miejscu nie może też zabraknąć prawdziwych twardzieli – uczestników Mistrzostw Polski w Biegach
Pustynnych.
n

• Piknik Rodzinny
(Janów, 31 maja)
• „Janki” Dni Gminy Janów
(Złoty Potok, 27-28 czerwca)
• Z Kulturą za Pan Brat
(Siedlec, 4 lipca)
• XVII Jurajskie Lato Filmowe
(Złoty Potok, 17-18 lipca)
• XIX Święto Pstrąga
(Złoty Potok, 1-2 sierpnia)
• Festiwal Disco Polo
(Złoty Potok, 22 sierpnia)
• Dożynki Gminy Janów
(Janów, 13 września)
• Jurajska Jesień Poetycka
(Złoty Potok, 17-18 października)

Szlaki turystyczne
SZLAKI PIESZE PTTK

Jurajski Szlak Rowerowy
Hotelu Kmicic – czarny (pętla/

SZLAKI KONNE

(Częstochowa – Kraków/163 km).
Odcinek w gminie 16 km: Pabianice – Złoty Potok – Ostrężnik

Złoty Potok – Złoty Potok/23 km).
Odcinek w gminie 17 km: Złoty
Potok – Bystrzanowice – Siedlec

(22 km). Odcinek w gminie
16 km: Złoty Potok – Siedlec

Przebieg: Sygontka – stawy Krasianów – Ponik

Warowni Jurajskich – niebieski (Mstów – Rudawa/160 km).
Odcinek w gminie 10 km: Siedlec
– Ostrężnik

Szlak Rowerowy Kacpra Karlińskiego – niebieski (Złoty Potok

Szlak Jurajskiej Karawany
Konnej (Złoty Potok – Olsztyn/

Ścieżka „Złota Kraina Pstrąga” – (5 km/w dolinie Wiercicy)

15 km). Odcinek w gminie 8 km:
Brus – Pabianice – Piasek

Ścieżka „Szlak zjawisk krasowych” – (8 km). Przebieg:

Szlak Kosmiczny – Galeria
Planet (Piasek – Złoty Potok/

Ostrężnik – Ponik

Orlich Gniazd – czerwony

Zamonitu – żółty (Niegowonice
– Poraj/71,5 km). Odcinek w Złotym Potoku 12 km

Walk 7. Dywizji Piechoty Wrzesień 1939 – zielony (Częstochowa – Janów/29,6 km). Odcinek
w gminie 15 km: Siedlec – Złoty
Potok – Janów

Gór Gorzkowskich – czarny
(Ostrężnik – Julianka/20 km).
Odcinek w gminie 19 km: Apolonka
– Góry Gorzkowskie – Ostrężnik

SZLAKI ROWEROWE
Jurajski Szlak Rowerowy Orlich
Gniazd – czerwony (Kraków –
Częstochowa/190 km). Odcinek
w gminie 5 km: Szczypie – Ostrężnik

Jurajski Szlak Rowerowy Z. Krasińskiego – zielony (Częstochowa – Myszków/73 km). Odcinek
w gminie 14 km: Dziadówki –
Janów – Złoty Potok – Ostrężnik

– Olsztyn/23 km). Odcinek
w gminie 8 km: Siedlec – Bogdaniec – Aleja Klonów

Ścieżka doliny Wiercicy
„Ku Źródłom” (Janów – Złoty
Potok – Ostrężnik/11km)

Szlak atrakcji turystycznych
(Żarki – Niegowa – Janów/80 km).
Odcinek w gminie 18 km: Ostrężnik – Siedlec – Złoty Potok –
– Janów

Szlak Architektury Drewnianej
Województwa Śląskiego (pętla
częstochowska/180 km). Obiekt
w gminie: młyn wodny Kołaczew
(Złoty Potok)

Międzynarodowa Trasa Pielgrzymkowa Szlak Maryjny
Częstochowa – Mariazell –
biało-żółto-niebieski (odcinek
w Polsce: Częstochowa – Zakopane/323 km). Odcinek w gminie:
Ostrężnik – Złoty Potok – Janów
– Ponik

Jurajski Szlak Stajni Wiking

12 km)

Transjurajski Szlak Konny
PTTK – pomarańczowy (Niele-

Ścieżka „Leśniczówka Dziadówki” (3,5 km/ścieżka leśna).

Ścieżka „Szlak Maryjny”
(20 kapliczek przydrożnych w obrębie wsi Pabianice)

pice k. Krakowa – Częstochowa/
250 km). Odcinek w gminie
18 km: Ostrężnik – Złoty Potok –
– Siedlec – Brus

E-AUDIO – WYCIECZKI

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE

Trasa: rynek w Złotym Potoku –
Pstrągarnia Raczyńskich

Ścieżka w rezerwacie „Parkowe” (4,5 km/12 przystanków)
Przebieg: Złoty Potok – Diabelskie
Mosty

Ścieżka „Tropem Tajemnic”
(1,7 km/8 przystanków)
Przebieg: Źródło Zdarzeń – Jaskinia Ostrężnicka – zamek Ostrężnik

Ścieżka w Siedlcu (7 km/10
przystanków). Przebieg: schronisko PTSM – Pustynia Siedlecka – Kadzielnia – kamieniołom
Warszawski

Historyczna kraina poezji
(3 km). Trasa: Janów – Złoty Potok

Złota kraina pstrąga (3 km).

Przez jurajskie podziemia na
pustynię (2 km). Trasa: schronisko PTSM w Siedlcu – Pustynia
Siedlecka

QUESTINGOWA
GRA TERENOWA
Spacer po dnie jurajskiego
morza (2 km/Złoty Potok). Trasa pętli: staw Amerykan – grota
Niedźwiedzia – źródło Spełnionych Marzeń – staw Amerykan

17...........

Wybrane adresy w gminie
INSTYTUCJE
Urząd Gminy w Janowie
42-253 Janów
ul. Częstochowska 1
tel. 34 327 80 48
fax 34 327 80 81
e-mail: gmina@janow.pl,
www.janow.pl
Muzeum Regionalne
im. Z. Krasińskiego
Złoty Potok
ul. Kościuszki 11
tel. 34 329 11 62
Stowarzyszenie
Partnerstwo Północnej Jury
Złoty Potok
ul. Kościuszki 7
tel./fax 34 327 89 43
www.jura-ppj.pl

Ponik
OW Caritas (120 miejsc)
ul. Wczasowa 5
tel. 34 327 82 46
OW ZHP (50 miejsc)
ul. Przyrowska
tel. 34 327 80 66

Siedlec
Schronisko PTSM (55 miejsc)
ul. Szkolna 8
tel. 34 327 85 12, 601 057 180
schroniskosiedlec@interia.pl

www.katowice.lasy.gov.pl/zloty_potok

OBIEKTY NOCLEGOWE
Bystrzanowice–Dwór

Dwór Bystrzanowice (9 miejsc)
tel. 601 887 037

Piasek
Motel Jurajski Gród (90 miejsc)
ul. Częstochowska 14
tel. 34 327 87 56

18.

Henryk Srokosz (4 miejsca)
ul. Szkolna 7, tel. 34 327 86 08

Schronisko PTSM (60 miejsc)
ul. Kościuszki 5/2
tel. 34 327 80 67

Małgorzata Szaniewska
(14 miejsc)
ul. Częstochowska 1a
tel. 601 638 633

AGROTURYSTYKA
Janów

Wiesława Jadczyk (9 miejsc)
ul. Żurawska 24
tel. 34 327 84 69

Ponik
Halina Markowska (8 miejsc)
ul. Wczasowa 24
tel. 34 327 81 99
Jerzy Motłoch (20 miejsc)
ul. Kosynierów 3
tel. 34 327 82 70
Michał Napora (7 miejsc)
ul. Gajowych 1
(gajówka Sygontka)
tel. 606 678 415

Nadleśnictwo Złoty Potok
ul. Kościuszki 2
tel. 34 329 11 70
(wystawa przyrodnicza)

Ośrodek Harcówka (68 miejsc)
tel. 34 327 81 24

Złoty Potok
Hotel Kmicic ***
(80 miejsc)
ul. mjr. J. Wrzoska 35
tel. 34 327 80 64

Wiesława Zyszczak (10 miejsc)
ul. Dębowa 9

Siedlec
Danuta Górecka (6 miejsc)
ul. Tartaczna 48
tel. 34 327 85 21
A. i R. Kiedrzyńscy (4 miejsca)
ul. Leśna 17, tel. 608 108 492
Barbara Michalik (14 miejsc)
ul. Szkolna 35, tel. 34 327 85 54

Złoty Potok
Alina Badura (4 miejsca)
ul. Klonowa 5, tel. 34 327 84 41
Aleksandra Czesna (9 miejsc)
ul. ks. Wdowickiego 4
tel. 607 835 729
Teresa Gorzkowska (8 miejsc)
ul. Sikorskiego 31
tel. 34 327 82 61
Małgorzata Kapral (20 miejsc)
pl. św. Jana Chrzciciela 4
tel. 34 327 84 51
Jan Kot (6 miejsc)
ul. Krasińskiego 37
tel. 34 327 83 01
Sławomir Krzyształowski
(10 miejsc)
ul. Sikorskiego 19
tel. 793 571 454
Danuta Leszczyńska (3 miejsca)
ul. Kościuszki 1/3
tel. 601 460 636
Zofia Marcjanek (6 miejsc)
ul. Sikorskiego 6
tel. 34 329 11 34
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Zofia Motyl (6 miejsc)
ul. Klonowa 13
tel. 34 327 82 99
Barbara Pietrzak (4 miejsca)
ul. Wenikajtysa 8
tel. 504 813 384
Leszek Pilarski (20 miejsc)
ul. Kościuszki 8/1
tel. 34 327 81 19,
607 989 228
Krzysztof Radosz (10 miejsc)
pl. św. Jana Chrzciciela 20
tel. 34 329 11 22

Złoty Potok

Piasek

Bar Rumcajs, ul. Kościuszki 61

Lecholand
tel. 34 363 13 65
tel. kom. 509 175 621
(Jurajska Karawana Konna,
Zaczarowany Las,
i Galeria Planet)

Na Grobli (7 obiektów sezonowych)
Restauracja Kmicic
ul. mjr. J. Wrzoska 35
tel. 34 327 82 51
Restauracja Źródlana
ul. Kościuszki 73
tel. 34 327 82 02
Smażalnia Pstrągarnia
ul. Kościuszki 100
tel. 34 327 80 76

Barbara Śrubarczyk (12 miejsc)
ul. Kościuszki 65
tel. 34 327 83 78
Barbara Walczak (9 miejsc)
ul. Witosa 2
tel. 34 327 81 21
Anna Wnęk (5 miejsc)
ul. Partyzantów 4
tel. 34 327 81 36

Gastronomia
Janów

Pizzeria Paparazzo
ul. Żarecka 24
tel. 34 329 10 83

Piasek
Restauracja Jurajski Gród
ul. Częstochowska 14
tel. 722 130 101

INNE ATRAKCJE
Janów

Galeria „Po schodkach”
i „Na Wieży”
ul. Częstochowska 1
tel. 34 327 80 48
(wystawy okresowe)

Złoty Potok

Boisko „Orlik”
– zespół parkowo-pałacowy
tel. 34 327 80 08
Jurajski Park Linowy
ul. mjr. Wrzoska (przy parkingu)
tel. kom. 664 450 692,
606 452 137

Okrąglik
Leśna Ostoja – wycieczki edukacyjne tramwajem na kołach
Okrąglik 6a
tel. kom. 607 645 925

Pabianice
Bractwo Rycerskie
„Drużyna Żelaznego Wilka”
Pabianice 41
tel. kom. 661 814 057

Urząd Gminy w Janowie
Janów, ul. Częstochowska 1
tel. 34 327 80 48 wew. 15
e-mail: turystyka@janow.pl
www.janow.pl
Gminna Biblioteka Publiczna
Janów, ul. Częstochowska 1
tel. 34 366 16 09

Boiska piłki plażowej i nożnej
– przy stawie Amerykan
tel. kom. 506 105 336

Bożena Sikora (2 miejsca)
ul. Kościuszki 29
tel. 34 327 81 58

informacjA
turystycznA

Muzeum Regionalne
im. Zygmunta Krasińskiego
Złoty Potok, ul. Kościuszki 11
tel. 34 329 11 62
Schronisko PTSM
Siedlec, ul. Szkolna 8
tel. 34 327 85 12
tel. kom. 601 057 180

PARKINGI
Złoty Potok

• przy polu biwakowym		
– ul. mjr. J. Wrzoska
• przy zespole pałacowo-parkowym
• przy Diabelskich Mostach
– obok skrzyżowania dróg
do Żarek i Siedlca

Korty tenisowe
tel. 34 237 81 94
„Wiking”
ul. Kościuszki 8/1
tel. 34 327 81 19
tel. kom. 607 989 228
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Ciekawe miejsca w Gminie Janów
1.
2.
3.
4.

Kościół św. Bartłomieja
„Lecholand” (m.in. Zaczarowany Las)
Cmentarz żydowski
Kościół Niepokalanego 		
Poczęcia NMP
5. Stajnia „Wiking”
6. Muzeum Regionalne 		
im. Zygmunta Krasińskiego

7. Staw Irydion
8. Pałac Raczyńskich
9. Kapliczka św. Brata Alberta
Chmielowskiego
10. Kościół św. Jana Chrzciciela
11. Staw Amerykan

www.janow.pl
19. Pstrągarnia Raczyńskich
20. Stawy „Czarny”
i „Zygmunt”
21. Brama Twardowskiego
22. Źródła Elżbiety
23. Źródła Zygmunta
24. Osiedle Wały

12. Pustynia Siedlecka
13. Jaskinia Na Dupce
14. Grota Niedźwiedzia
15. Źródło Spełnionych Marzeń
16. Obelisk mjr. Wrzoska
17. Młyn Kołaczew
18. Staw Nocy Letniej

Wydawca:

Żuraw

Gdańsk

1

Olsztyn

Szczecin

Białystok

Bydgoszcz

Zagórze

25. Skała z Krzyżem
26. Kamieniołom Warszawski
27. Diabelskie Mosty
28. Jaskinia Ostrężnicka
29. Okresowe Źródła Zdarzeń
30. Ruiny zamku Ostrężnik
31. Dworek w Bystrzanowicach-Dworze

Lusławice
Okrąglik

Poznań

Lipnik
PKP Julianka
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