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GMINA  ZAMOŚĆ 
 

I. OPIS KRAJOZNAWCZY  
 

 Na terenie gminy Zamość zaprojektowano cztery trasy Nordic Walking o łącznej 
długości  20, 8 km. Położone są w większości na terenie Padołu Zamojskiego, zachodniej 
części Grzędy Sokalskiej oraz krawędzi Roztoczańskiego Parku Narodowego.  
Pierwsza z nich zlokalizowana jest w pobliżu Zamościa w miejscowości Mokre. Obejmuje 
kompleks leśny Wspólnoty Gruntowej Wsi Mokre. Trasa jest łatwa do przejścia. Prowadzi 
dróżkami leśnymi z parkingiem. Fragment trasy prowadzi wzdłuż rezerwatu przyrody 
„Hubale”, gdzie ochroną objęto susła perełkowanego. 
W pobliżu miejscowości Lipsko Polesie zaprojektowano dwie trasy Nordic Walking. 
Prowadzą one drogami gruntowymi nieutwardzonymi, szutrowymi oraz leśnymi o podłożu 
ilastym i piaszczystym. Zaletą tras jest możliwość wyboru odcinka w zależności od naszej 
kondycji i warunków atmosferycznych. Trasy nr 2 i 3 prowadzą od szkoły w Lipsku Polesiu 
w kierunku lasu nazywanego Kąsewiczka. Lasy należą do Nadleśnictwa Zwierzyniec i 
właścicieli prywatnych. Pokrywają się częściowo ze szlakiem pieszym zielonym im. 
Władysławy Podobińskiej oraz Ścieżką Rowerową Gminy Zamość. Obiektem 
krajoznawczym jest kapliczka św. Romana ze źródełkiem, nazywana „Zjawienie”. Fragmenty 
tras nr 2 i 3 prowadzą krawędzią lasu  i zboczem Łysej Góry do kapliczki Św. Romana. 
Trasa nr 4 położona jest miejscowości Wólka Wieprzecka, w bliskim sąsiedztwie 
Roztoczańskiego Parku Narodowego. Punktem wyjściowym do marszu jest mały parking 
obok szkoły w Wólce Wieprzeckiej z projektowaną w pobliżu tablicą informacyjną. Trasa 
prowadzi drogami polnymi i leśnymi. Dalej dość długim odcinkiem biegnie wzdłuż granicy 
RPN. Następnie trasa wyznaczona jest wzdłuż ogrodzonych pastwisk stadniny koni 
małopolskich „Tarka” w Wólce Wieprzeckiej. Na obszarze pól przechodzi przez punkt 
widokowy na wysokości 275 m n.p.m. i wraca do punktu wyjścia przy budynku Szkoły 
Podstawowej.  
 

II. PRZEBIEG TRAS  
 

1. Mokre, parking leśny – droga leśna – szlak konny – krawędzią lasu – granica rez.  
    Hubale – parking leśny Mokre (kolor zielony) 3,0 km 
2. Lipsko Polesie, szkoła – szlakiem rowerowym - droga leśna, oddział 56 – szlak  
    rowerowy - szkoła (kolor zielony) 3, 5 km 
3. Lipsko Polesie, szkoła – las Kąsewiczka – okolice Łysej Góry - kapliczka św. Romana 
    droga leśna (nadleśnictwo Zwierzyniec) - szkoła (kolor czerwony) 8, 3 km   
4. Wólka Wieprzecka, szkoła – krawędzią lasu w kierunku północnym - do granicy RPN  
   granicą parku i pól – wzdłuż wybiegów stadniny – szkoła 
   ( kolor czarny) 6, 0 km 
 
Razem 20, 8 km  
 
III. OPISY SZCZEGÓŁOWE TRAS 

  
Trasa nr 1, Mokre, długość 3,0 km (kolor zielony) 
Trasa ma początek na parkingu leśnym w pobliżu szkoły w Mokrem. W pkt 1 planowane jest 
ustawienie tablicy informacyjnej z opisem trasy, ćwiczeniami i metodą pomiaru tętna. Od 
tablicy informacyjnej trasa prowadzi drogą leśną, gruntową na skraj boiska sportowego, 
zgodnie ze szlakiem konnym do pkt 2. Na skraju boiska w pkt 2, planowany jest słup                        
z tabliczkami kierunkowymi. Od pkt 2 do pkt 3 trasa prowadzi w kierunku południowym, 
skrajem lasu, drogą gruntową. W pkt 3 wchodzi w drogę leśną, prowadzącą do skraju lasu, do 
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przejścia przez drogę Mokre – Hubale. Od pkt 4 trasa prowadzi krawędzią lasu, wzdłuż 
granicy rezerwatu susła perełkowanego ”Hubale”. Punktem orientacyjnym dla pkt 5 jest linia 
energetyczna, napowietrzna. Od pkt 5 trasa prowadzi drogą leśną do przejścia przez drogę 
asfaltową Mokre – Hubale i wraca do pkt 1, początku/końca trasy Nordic Walking. 
 
Trasa nr. 2, Lipsko Polesie, długość 3, 5 km ( kolor zielony) 
Trasa nr 2 rozpoczyna się w miejscowości Lipsko Polesie. Obok budynku szkoły 
podstawowej. Tu także planowane jest ustawienie tablicy informacyjnej ze schematem tras 
Nordic Walking wytycznych w miejscowości Lipsko Polesie. Trasa nr 2 prowadzi poboczem 
drogi asfaltowej do ostatnich zabudowań (pkt 2). Tu jest możliwość wyboru kierunku marszu. 
Trasa zielona przebiega w kierunku wschodnim, drogą gruntową przez zagajniki do krawędzi 
lasu. Łączy się na krótkim odcinku ze szlakiem pieszym zielonym w pkt 3. Następnie drogą 
leśną dochodzi do krawędzi lasu, pkt 12. Od pkt 12, wraca krawędzią lasu do pkt 13. Drogą 
gruntową przez zagajniki prowadzi w kierunku płn. do pkt 2 - ostatni budynek starej 
zabudowy. Od pkt 2, poboczem drogi asfaltowej wraca do początku trasy. 
 
Trasa nr. 3, Lipsko Polesie, długość 8, 3 km (kolor czerwony) 
Początek trasy jak nr 2. Dalej trasa prowadzi poboczem drogi asfaltowej łacznie z trasą nr 2 
do pkt 3. Jest to rozejście tras. W tym punkcie znajduje się drogowskaz tras Nordic Walking. 
Sugerowany kierunek marszu: równolegle z trasą nr 2 i szlakiem pieszym zielonym, prowadzi 
drogą leśną do krawędzi lasu. Następnie krawędzią lasu i łąk skręca (w pkt 4) w kierunku 
wschodnim i równolegle ze szlakiem konnym, drogą przez łąki prowadzi w stronę 
przeciwległego pasma lasu. Od pkt 5 trasa prowadzi krawędzią lasu i pól w kierunku 
północnym. Zmienia kierunek na wschodni, pod górę, krawędzią lasu i pól do pkt 6. Tu 
kolejna zmiana kierunku na południowy, drogą leśną w dół, płytkim wąwozem do krawędzi 
lasu i ugoru (pkt 8). Trasa prowadzi dalej do kapliczki św. Romana gdzie znajduje się 
źródełko (pkt 9). Tu znajduje się tablica z ćwiczeniami i sposobem pomiaru tętna. Dalej 
wracamy w kierunku widocznych zabudowań (płd.-zach.) (pkt 10). Dalej drogą gruntową 
przez zagajniki trasa dochodzi do drogi bardziej uczęszczanej (pkt 11), którą prowadzi 
ścieżka rowerowa gminy Zamość.  Krawędzią lasu z niewielkimi różnicami poziomu, mając 
po stronie lewej rzadką zabudowę dochodzi do trasy nr 2 oznakowanej kolorem zielonym    
(pkt 12). Skręca na północ w drogę leśną z trasą nr 2. do punktu węzłowego pkt 3 z 
drogowskazem tras Nordic Walking. Od drogowskazu prowadzi drogą leśną, wzdłuż nowej 
zabudowy drogą gruntową do drogi asfaltowej. Znaki trasy nr 2 i 3 zielone i czerwone 
dochodzą do szkoły, początku tras. 
 
Trasa nr 4, Wólka Wieprzecka, długość 6 km (kolor zielony) 
Trasa ma początek przy szkole w Wólce Wieprzeckiej, gdzie zlokalizowana jest tablica 
informacyjna ze schematem trasy Nordic Walking. Kierujemy się na północ skrajem lasu. 
Trasa drogą gruntową lekkim podejściem prowadzi do pkt 2, gdzie jest możliwość wyboru 
kierunku marszu. Sugerowany kierunek; dalej na północ na krótkim odcinku ze znakami 
szlaku pieszego zielonego. Dalej krawędzią lasu trasa prowadzi do granicy Roztoczańskiego 
Parku Narodowego. Wzdłuż granicy RPN prowadzi rów i równolegle z nim droga, którą 
wyznaczona jest trasa nr. 4. Po lewej stronie, od północy znajdują się pola i ogrodzone 
pastwiska stadniny koni. Trasa prowadzi do skraju RPN z tablicą informacyjną - w kierunku 
południowym widoczna jest stadnina koni w Wólce Wieprzeckiej. W punkcie 6 trasa skręca 
w kierunku południowym skrajem pasma lasu, drogą gruntową do pkt 5. Odcinek od pkt 5 
prowadzi wzdłuż ogrodzeń stadniny koni, kierując się w stronę lasu. Dalej przechodzi przez 
drogę dojazdową do stadniny, skrajem lasu i pól w pkt 3, kieruje się do ogrodzeń z żerdzi. 
Trasa prowadzi następnie drogą polną w kierunku wschodnim z dwoma skrętami w prawo i w 
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lewo do pkt 2, rozgałęzienia trasy. Punkt widokowy. Razem ze szlakiem zielonym trasa 
biegnie w kierunku szkoły do pkt 1. Koniec/początek trasy nr. 4. 
 
 

IV.    OPIS TECHNICZNY TRAS NORDIC WALKING  

 

   Mokre   

Lp. Odcinek 
Długość 
odcinka 
w km 

Rodzaj znaku Nawierzchnia Informacje dodatkowe 

1 1-2 0,6   malowane na pniach drzew  droga leśna, 
gruntowa  w pkt 1 tablica informacyjna 

2 2-3 

1,0 
 malowane na pniach  
  drzew 

. droga leśna, 
gruntowa 

 w pkt 2, słup z tabliczkami  
 kierunkowymi 
 zblokowane ze znakami trasy 
 konnej 

3 3-4 0,35  malowane na pniach drzew droga leśna, 
gruntowa 

 pkt 4, przejście przez drogę 
Mokre Hubale 

4 4-5 0,65  malowane na pniach drzew droga leśna, 
gruntowa  

5 5-1 0,4  jw.   jw.  przejście przez drogę Mokre 
–  Hubale 

6   Wólka Wieprzecka   

7 1-2 
0,6 

 malowane na pniach drzew droga gruntowa 
w pkt 1, tablica informacyjna 
zblokowane ze szlakiem 
pieszym zielonym 

8 2-7 0,7  malowane na pniach drzew droga leśna, 
gruntowa pkt 7, granica RPN 

9 7-6 1,5  malowane na ogrodzeniach,  
 pniach drzew  droga gruntowa  

10 6-5 0,6 malowane na pniach drzew droga gruntowa  

11 5-4 
0,4  malowane na ogrodzeniach i 

pniach  
 drzew 

 jw.  

12 4-3 0,6 malowane na pniach drzew droga leśna 
utwardzona 

 w pkt 3, słup z tabliczkami   
 kierunkowymi 

13 3-2a 

1,2 

 brak  droga polna 

 za pkt 3, na ogrodzeniu 
tabliczki  
 kierunkowe, w pkt „2a” słup 
z tabliczkami kierunkowymi 

15 2a-2 0,4  brak droga polna  

16   Lipsko Polesie   

17 1-2 0,5  malowane na pniach drzew,  
 ogrodzeniach, słupach 

pobocze drogi 
asfaltowej  w pkt 1, tablica informacyjna 

18 2-3 0,6  malowane na pniach drzew   droga gruntowa  w pkt 3, drogowskaz tras NW 
19 3-4 1,0  malowane na pniach drzew  droga leśna, w pkt 4, słup, 2 tabliczki  
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V. UZGODNIENIA LOKALIZACJI INFRASTRUKTURY  
 

Tablice: 
1. las Mokre (miejsce parkingowe) – tablica ogólna ze schematem trasy 1 szt.     działka nr 

855, ark 4, właściciel Wspólnota Gruntowa Wsi Mokre 
2. Lipsko Polesie (obok szkoły) – tablica ogólna ze schematem tras 1 szt. 
działka nr 205, właściciel Gmina Zamość 
3. Feliksówka, okolice kapliczki św. Romana – tablica pomiaru tętna i ćwiczeń 1 szt.  
działka nr 517, właściciel Parafia Rzymsko-Katolicka  w Lipsku 
4. Wólka Wieprzecka, teren szkoły – tablica ogólna ze schematem trasy, 1 szt. działka nr 91, 

ark 2, właściciel Gmina Zamość 
 
 Drogowskazy, słupy; 

1. las Mokre; na krawędzi boiska – drogowskazy 2 szt. 1 słup 
           działka nr 855, ark 4, właściciel Wspólnota Gruntowa Wsi Mokre 
2. Lipsko Polesie, węzeł szlaków(szlak rowerowy, pieszy) – drogowskazy 3 szt. 1 słup 
           oddział leśny nr 55 d, działka nr 444, właściciel Nadleśnictwo Zwierzyniec 
3. Feliksówka, okolice kapliczki św. Romana – drogowskazy 2 szt., 1 słup, działka nr 517, 

właściciel Parafia Rzymsko-Katolicka w Lipsku 
4. Lipsko Polesie, węzeł trasy zielonej i czerwonej w kierunku kapliczki św. Romana, 

drogowskazy 3 szt. 1 słup, oddział leśny nr 55f, działka nr 444, właściciel Nadleśnictwo 
Zwierzyniec 

5. Wólka Wieprzecka, drogowskazy 5 szt. 4 słupy, tabliczki 8 szt. 
            pas drogi gminnej nr 89, 249, 277, 539, właściciel Gmina Zamość 
 
 
 

gruntowa  kierunkowe 

20 4-5 0,4    teren otwarty, droga  
 przez łąki 

równolegle ze szlakiem 
konnym 

21 5-6 1,0   malowane na pniach drzew  droga polna  krawędź lasu 

22 6-7 0,6  jw.  droga leśna, 
gruntowa  

23 7-8 0,6  jw.  jw.   

24 8-9 0,2  jw.  droga gruntowa  w pkt 9, tablica informacyjna 
  NW kapliczka św. Romana  

25 9-10 0,3   malowane na pniach drzew  jw.  w pkt 10, węzeł ze szlakiem  
 pieszym zielonym 

26 10-11 0,6   malowane na pniach drzew, 
słupach  jw.  w pkt 11, tabliczki ( strzałki) 

 2 szt 

27 11-12 1,0  jw.   droga gruntowa  w pkt 12, drogowskaz tras  
 NW 

28 12-3 0,9 malowane na pniach drzew, 
słupach 

  droga leśna, 
gruntowa  

29 12-13 0,6 malowane na pniach drzew, 
słupach droga gruntowa  

30 13-2 0,8 malowane na pniach drzew, 
słupkach droga gruntowa  
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VI.   MAPA PRZEBIEGU TRAS NORDIC WALKING NA TERENIE GMINY 
ZAMOŚĆ  
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Lipsko Polesie 
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Wólka Wieprzecka 
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VII. PROFILE WYSOKOŚCI 
 
Trasa Mokre 
 

 
Trasa Wólka Wieprzecka 

Trasa Nr 1 Lipsko Polesie  

 
Trasa Nr 2 Lipsko Polesie 

 
 
 
 


