


Zbliżają się wakacje ☺, w związku z tym chcemy Wam 
zaproponować idealny sposób na aktywny wypoczynek, 

uwolnienie myśli, poszerzenie horyzontów, rozwój 
kreatywności, zaradności i …

WYPRAWY ROWEROWE !! 

To wspaniały sposób podróżowania, który jest w zasięgu 
każdego, kto tylko ma na to ochotę i wystarczający zapał. 
Mamy szczęście zamieszkiwać wspaniały region Polski, który 
charakteryzuje się wieloma szlakami rowerowymi o różnym 
stopniu trudności. Przedstawiamy Wam niektóre z nich:



Szlak rowerowy NA SKRAJU ROZTOCZA Płoskie-Lipsko-Białowola-Skokówka (43 km; gm. Zamość)

Wjeżdżamy na wzgórze skąd jest jeden
z najpiękniejszych punktów widokowych na trasie
rowerowej: na zachodzie wzgórza Roztocza Środkowego
(lasy Roztoczańskiego Parku Narodowego), na południu
wzgórza Grzędy Sokalskiej, na wschodzie Padół
Zamojski i Zamość.
W Wychodach opuszczamy drogę asfaltową i drogą
gruntową udajemy się na skraj wsi Skaraszów. Po
prawej mijamy Szkołę Podstawową w Wólce
Wieprzeckiej. Tu szlak rowerowy dochodzi do szlaku
pieszego zielonego (im. Aleksandry Wachniewskiej
Zwierzyniec - Florianka). Stąd drogą asfaltową Wólka
Wieprzecka - Szewnia można udać się do pomnika
Powstania Zamojskiego na skraju Szewni Dolnej (1 km).
Szlak dalej prowadzi drogą asfaltową Zwierzyniec -
Topornica do Leśniczówki Wółka (Wierzchowiny).

Początek szlaku znajduje się na parkingu przy stacji benzynowej (Płoskie 13). Udajemy się w kierunku płd.-wsch.
wzdłuż lotniska Mokre do skrzyżowania dróg, skręcamy w kier. płd.-zach. do miejscowości Mokre. Po lewej mijamy
dwie kaplice, a po prawej Szkołę Podstawową w Mokrem. Następnie szlak prowadzi przez niewielki las, za lasem po
stronie lewej rez. przyrody „Hubale" (stanowiska susła perełkowanego oraz kurhany). Następnie mijamy wioskę
Hubale.



Przy leśniczówce Wólka skręcamy 
w kier. płd.- wsch. drogą Nadleśnictwa Zwierzyniec do Lipska - Polesia. Za rogatką jest droga 

gruntowa (piaszczysta). Na skraju Lipska - Polesia szlak skręca w kier. wschodnim i doprowadza do 
drogi wojewódzkiej Zamość - Wola Obszańska (Nr 849).

Drogą tą prowadzi ok. 150 m, a następnie skręca w drogę szutrową przez Lipsko-Polesie (ul. 
Warszawską). Wjeżdżamy na wzgórze, 

a za wzgórzem w głębokim wąwozie skręcamy na północ i po ok. 100 m przed kapliczką przydrożną 
ponownie skręcamy na wschód.

Odcinek drogi trudny w okresie opadów (gleba lessowa). Po lewej towarzyszy nam las, po prawej pola. 
Szlak rowerowy doprowadza nas w okolicę transformatora i samotnego zabudowania (po prawej). Tu 

spotykamy znaki zielone szlaku pieszego Zamość - Susiec(im. Władysławy Podobińskiej). Razem z tym 
szlakiem skręcamy w kier. północnym, a następnie na końcu sadu w kier. płn. - zach. 

Od zakrętu możemy udać sięw kier. wschodnim (ok. 500 m, w zasięgu wzroku) do kapliczki św. Romana 
nad źródełkiem. Wg miejscowej tradycji woda ma własności uzdrawiające. Za źródełkiem wzgórze 

zwane Miasteczkiem (być może pozostałości jednego z grodów czerwieńskich). 
Szlak prowadzi skrajem lasu (po prawej cmentarzysko kurhanowe), następnie przez las doprowadza do 

Lipska (Za Górą). Wpobliżu cmentarza szlak rowerowy odchodzi w kierunku północnym od szlaku 
zielonego pieszego. Prowadzi drogą gruntową i szutrową obok cmentarza w okol. kościoła w Lipsku. 

Dalej skręca na wschód i prowadzi drogą gminną przez Lipsko-Kosobudy do Szkoły w Białowoli. 
Przy Szkole Podstawowej miejsce pamięci narodowej (pomnik ku czci mieszkańców zamordowanych 

podczas pacyfikacji Zamojszczyzny). Na wschodnim skraju Białowoli dochodzi do drogi Krasnobród -
Zamość i tą drogą doprowadza do Pniówka.

Tu skręca na zachódi drogą powiatową przez Zwódne doprowadza do skraju Skokówki. Na odcinku 
Pniówek - Skokówka na północy widoczna jest panorama Zamościa(starówki i nowych osiedli).

Na Skokówce w pobliżu drogi wojewódzkiej Zamość - Wola Obszańska (Nr 849) - koniec szlaku.

Opracowanie (E.Słoniewski)



SZLAK ROWEROWY NAD WIEPRZEM (17 km;) Kolor: zielony 

Prowadzi z Nielisza do Stawu Noakowskiego.

Początek szlaku znajduje się naprzeciwko Szkoły Podstawowej w Nieliszu. 
Skręcamy 

w lewo i dojeżdżamy do mostu na Łabuńce. W odległości kilkuset metrów 
na zachód od mostu znajduje się jej ujście do Wieprza. Szlak doprowadza 

nas w okolicę do pałacu w Ruskich Piaskach. Murowany eklektyczny 
budynek powstał w 1906r. Obecnie mieści się tu Dom Opieki dla kobiet.

Po wschodniej stronie drogi znajduje się czynna gorzelnia, odbudowana na 
pocz. XX w. po pożarze w 1885 r. Dalej udajemy się w kierunku 

północnym ścieżką wzdłuż piaszczystego traktu. Wjeżdżamy do dużego 
kompleksu leśnego.

Szlak doprowadza nas do tajemniczego jeziora o równie tajemniczej 
nazwie Sodoma. Wśród mieszkańców okolicznych miejscowości żywe są do 

dzisiaj mrożące krew 
w żyłach opowieści o tajemniczych potworach zamieszkujących w jeziorku. 
Wjeżdżamy na drogę asfaltową, za wioską mijamy granicę gmin Nielisz i 
Izbica, wjeżdżamy na teren powiatu krasnostawskiego. W Tarzymiechach 

skręcamy 
w kierunku zachodnim i dojeżdżamy do mostu na Wieprzu. Za mostem po 

prawej ciekawa murowana kapliczka w miejscowości Wirkowice. Szlak 
skręca w kierunku południowym. Po lewej mijamy fermę strusi 

afrykańskich.



Dojeżdżamy do Ujazdowa. Wioska położona jest już w Gminie Nielisz w powiecie zamojskim. Na 
zachodnim wysokim brzegu doliny Wieprza mijamy drewnianą kaplicę p.w. NMP Królowej Polski. 

Dalej po lewej rozpoczyna się dworski park krajobrazowy o powierzchni 4 ha, w którym znajduje 
się malowniczo położony dworek murowany, wybudowany w 1874 r. W czasie okupacji zginęło tu 
kilku partyzantów. Obecnie dwór jest własnością prywatną. Krajobraz doliny Wieprza przypomina 

tereny nadbużańskie i jest niezwykle malowniczy.

W Kol. Staw Noakowski mijamy ciekawą murowaną kapliczkę. Na zachodzie między budynkami 
zobaczymy bryłę nowego kościoła parafialnego w Stawie Noakowskim z 1998 r. Kształt świątyni, 

dzwonnicy i plebani przypomina płynącą łódź żaglową.

Szlak znakowany kończy się przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką Zamość - Żółkiewka. 

Zachowując ostrożność przekraczamy drogę wojewódzką (najlepiej pieszo) możemy udać się dalej w kierunku
południowym (bez znaków), na pierwszym skrzyżowaniu skręcamy w kierunku zachodnim do miejscowości Kol.
Staw Ujazdowski. Wśród łąk za wioską zobaczymy kapliczkę położoną nad źródłem świętego Jana. Obecna
kapliczka została wybudowana w 1997 roku na miejscu starej, która uległa zniszczeniu. Wg miejscowej
tradycji woda ze źródła św. Jana ma własności uzdrawiające. Dawniej to miejsce było odwiedzane przez
liczne rzesze pielgrzymów, teraz nieco zapomniane.



ROWEREM PO ROZTOCZU – SUSIEC - NA WAPIELNIĘ

Długość trasy – 35 km. Nawierzchnia: asfalt – 19 km,szuter – 6 km, droga gruntowa – 7,5 km, droga piaszczysta –
2,5 km. 

Na trasie można zobaczyć kolejno: wieżę 
widokową, najwyższe wzniesienie Roztocza 
Środkowego – Wapielnię (386,5 m n.p.m.), 

pomnik partyzantów w Róży, kapliczkę z figurą 
św. Stanisława z początku XX w. w Ciotuszy 
Nowej, zalew w Majdanie Sopockim, Muzeum 

Pożarnictwa w Oseredku.
0,0 km – ze stacji PKP Susiec wyruszamy na 

zachód. 
1,3 km – na wysokości szkoły skręcamy w 

prawo, następnie przez tory kolejowe i koło 
wieży widokowej jedziemy do Grabowicy .

Stopień trudności – trasa bardzo trudna, 
wymaga pokonania wielu wzniesień i ma kilka 

odcinków o gruntowej i piaszczystej 
nawierzchni. Zalecany typ roweru – wyłącznie 

górski.

4,6 km – na skrzyżowaniu w Grabowicy skręcamy w prawo, a na drugim rozwidleniu we wsi Kunki (koło 
budynku szkoły) w lewo. Po przecięciu drogi wojewódzkiej k. cmentarza wojennego jedziemy do Ulowa.

http://www.traseo.pl/trasa/rowerem-po-roztoczu-susiec-nr-4-na-wapielnie


11,6 km – za domostwami na szczycie wzniesienia skręcamy w lewo i odtąd poruszamy się niebieskim szlakiem 
pieszym. Na odcinku 2 km prowadzącym przez pola i las musimy się liczyć z możliwością prowadzenia roweru. W 

lesie szlak często zmienia kierunek, po czym w bukowym lesie okala wzniesienie Wapielnię i wspina się pod górę. Na 
szczycie znajdują się ciekawe, aczkolwiek niebezpieczne, strome wyrobiska – pozostałość po wydobyciu wapienia.

13,8 km – Nasza trasa nie wiedzie jednak na szczyt, a u podnóża wychodzi na kraj lasu, gdzie umiejscowiony jest 
deszczochron z ławami. Stąd udajemy się szutrową drogą ku widocznej na horyzoncie wsi Łuszczacz.

16,7 km – na północnym krańcu Łuszczacza skręcamy w lewo, do wsi Róża, gdzie znajduje się pomnik żołnierzy 
poległych w czasie II Wojny Światowej. Jedziemy niebieskim szlakiem rowerowym do lasu. Jest to bardzo trudny, 

piaszczysty odcinek drogi, długości 1,5 km.
20,3 km – szlak niespodziewanie skręca z leśnej drogi w lewo i kieruje się przez pola na południowy wschód. 

Jedziemy po gruntowej drodze, oglądając piękne wyżynne krajobrazy. Po 1 km wjeżdżamy na szutrową drogę, która 
zaprowadzi nas do Ciotuszy Nowej.

23,0 km – Ciotusza Nowa, tu przecinamy drogę wojewódzką i jedziemy na wprost k. kościoła w kierunku wzniesienia. 
Wspinamy się szosą pod górę, by po 300 m, odbić w prawo, w gruntową, polną drogę prowadzącą na szczyt 

wzniesienia, a następnie w dół do lasu. Ten krótki odcinek gruntowej drogi po deszczu staje się błotnisty. Podążamy 
gruntową drogą, obok przysiółka Kędrawka, wzdłuż głęboko wciętej doliny Sopotu. Dalej po betonowych płytach 

jedziemy do Majdanu Sopockiego Pierwszego.
(Uwaga! niebieski szlak rowerowy z Ciotuszy Nowej do Majdanu Sopockiego Pierwszego w ostatnim czasie zmienił 

swój bieg. Można więc alternatywnie przybyć ten odcinek inną drogą, kierując się jego znakami).
26,5 km – na pierwszym skrzyżowaniu w Majdanie Sopockim Pierwszym pozostawiamy niebieski szlak rowerowy 

skręcający nad zalew i jedziemy prosto do drugiego skrzyżowania.
W tym miejscu zobaczymy czerwone znaki Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza. Jedziemy tym szlakiem na 

wprost (nie w prawo do Nowin). Po około 500 m kończy się wieś, następnie przecinamy tory kolejowe i docieramy do 
wsi Oseredek. Stąd udajemy się na wschód do Suśca.

35,0 km – stacja PKP w Suścu.



NA CZARTOWE POLE, Gmina Susiec

Długość trasy – ok. 34 km, nawierzchnia: asfalt – 28 km, szuter – 1 km, droga gruntowa – 4,5 km, droga 
piaszczysta – 0,5 km, Stopień trudności – trudny, zalecany typ roweru – górski. Na trasie można zobaczyć: cmentarz 

wojenny z 1939 r. oraz drewniany kościół (dawną cerkiew) w Łosińcu, zabytkowy młyn wodny w Ciotuszy Nowej, 
zalew i zabytkowy kościół w Majdanie Sopockim, wodospady na rz. Sopot w Nowinach i w rezerwacie Czartowe Pole, 

kamieniołom w Nowinach, cmentarz wojenny w Błudku, Muzeum Pożarnictwa w Oseredku.



0,0 km – z Suśca wyjeżdżamy w kierunku Tomaszowa Lub.
1,0 km – odbijamy z szosy w prawo, do Rybnicy, następnie przejeżdżamy przez most na Potoku Łosinieckim, by 

po 1,5 km opuścić tę miejscowość, powracając na główną szosę. Jedziemy dalej szlakiem Green Velo przez Wólkę 
Łosiniecką do Łosińca.

6,6 km – w Łosińcu możemy zwiedzić cmentarz wojenny z 1939 r. oraz podjechać w prawo, do drewnianego 
kościoła (dawnej cerkwi z 1797 r.). Wracając, koło w/w cmentarza kierujemy się szosą na wprost, tj. na północ, 

do miejscowości Zawadki, następnie na zachód przez Kunki do Ciotuszy Nowej.
15,1 km – docieramy do zachodniego krańca Ciotuszy Nowej, gdzie przy kościele i zabytkowym młynie pojawia się 
niebieski szlak rowerowy łączący Majdan Sopocki Pierwszy z Krasnobrodem. Tu skręcamy na południe, wspinamy 
się pod górę, by po 300 m, odbić w prawo, w gruntową, polną drogę prowadzącą na szczyt, a następnie w dół do 

lasu. Ten krótki odcinek gruntowej drogi po deszczu staje się błotnisty. Podążamy gruntową drogą, obok 
przysiółka Kędrawka, wzdłuż głęboko wciętej doliny Sopotu. Dalej po betonowych płytach jedziemy do Majdanu 

Sopockiego I. 
(Uwaga! niebieski szlak rowerowy z Ciotuszy Nowej do Majdanu Sopockiego Pierwszego w ostatnim czasie zmienił 

swój bieg. Można więc alternatywnie przybyć ten odcinek inną drogą, kierując się jego znakami).
18,6 km – udajemy się przez most na zalewie do Majdanu Sopockiego II, następnie koło kościoła i przez las 

zielonym Szlakiem Rowerowym Ziemi Józefowskiej do Nowin. Na rzece Sopot można zobaczyć tu 
charakterystyczne, roztoczańskie wodospady. Trzymając się nadal zielonego szlaku, docieramy do rezerwatu 

Czartowe Pole, przy którym usytuowana jest stacja MOR Green Velo.
24,0 km – z parkingu przy Czartowym Polu udajemy się szosą na wschód. Jedziemy ok. 8 km najpierw przez las, 

następnie przez Oseredek, mijając Muzeum Pożarnictwa do Suśca.
34 km – stacja PKP w Suścu. 



ROWEREM PO ROZTOCZU –SZLAKIEM KAMIENIOŁOMÓW

Długość trasy – ok. 48 km, nawierzchnia: asfalt – 35 km, szuter – 13 km. Stopień trudności –
trasa średnia. Wskazany typ roweru – dowolny.

http://www.traseo.pl/trasa/rowerem-po-roztoczu-susiec-nr-6-szlakiem-kamieniolomow


0,0 km z Suśca wyjeżdżamy na zachód. Poruszamy się szlakiem Green Velo aż do Józefowa. Na trasie 
zobaczymy kolejno: Muzeum Pożarnictwa w Oseredku i cmentarz wojenny w Błudku.

7,6 km – kamieniołom w Nowinach – wapienna ściana wyrobiska liczy około 150 m długości i 10 m wysokości. 
Nad urwiskiem ustawiono 6-metrową drewnianą platformę, z której można podziwiać panoramę Puszczy 

Solskiej.
9,1 km – rezerwat Czartowe Pole z charakterystycznymi wodo-spadami na Sopocie.

16,7 km – rynek w Józefowie. Z centrum Józefowa warto udać się 800 m na południe, do kamiennej 
baszty widokowej. Z jej tarasu na wysokości 15 m podziwiać można krajobraz wokół Józefowa z rozległymi 

kamieniołomami Babiej Doliny. Nieopodal znajduje się kirkut z macewami wykonywanymi z tutejszego 
kamienia. 

Wracając na wysokości szkoły udajemy zielonym szlakiem rowerowym na południe - w stronę lasu. Droga 
zmienia się z szutrowej w asfaltową. Jedzie się tu z łatwością, a wszechobecny las uprzyjemnia wyprawę. 
25,2 km – nad rzeką Sopot znajduje się Fryszarka – miejsce, gdzie w wytapiano żelazo. Po 3 km jazdy na 

skrzyżowaniu skręcamy w prawo, by po kolejnych 3 km dotrzeć do rozwidlenia drogi i zielonego szlaku 
szlaku. Tu także skręcamy w prawo, w 3-kilometrową odnogę zielonego szlaku, która kończy się nad Tanwią 

w Borowych Młynach.
35,3 km – z Borowych Młynów udajemy się na wschód niebieskim szlakiem rowerowym do Suśca. Po leśnej 
wyprawie wyjeżdżamy koło zabytkowego kościoła pw. św. Jana Nepomucena, następnie na ul. Tomaszowską 

w Suścu. Skręcamy w prawo i jedziemy szlakiem Green Velo na wschód.
47,8 km – koniec trasy na stacji PKP Susiec. 



-http://roztoczanka.com.pl/trasy-rowerowe/
-https://www.magiczneroztocze.pl/turystyka/szlaki-rowerowe
-http://jkr.org.pl/index.php?id=trasy-rowerowe
-http://powiatzamojski.pl/pl/page/149/szlak-rowerowy-na-skraju-
roztocza-ploskie-lipsko-bialowola-skokowka.html
-http://powiatzamojski.pl/search/?s=szlak+rowerowy&search=
-https://www.traseo.pl/trasa/rowerem-po-roztoczu-susiec-nr-6-
szlakiem-kamieniolomow
-https://www.aleszprycha.pl/niezapomniane-cytaty-znanych-
kolarzy/

Opracowanie: M.Pilip, M.Piaseczna, A.Prokopowicz

„Rower ma duszę. Jeśli go pokochasz da ci 
emocje, których nigdy nie zapomnisz” 

– Mario Cipollini

☺

To tylko niektóre trasy. Jeśli wkręciliście się ☺ w turystykę rowerową – warto sięgnąć po więcej!!!
Oto strony, z których korzystaliśmy:

http://roztoczanka.com.pl/trasy-rowerowe/
https://www.magiczneroztocze.pl/turystyka/szlaki-rowerowe
http://jkr.org.pl/index.php?id=trasy-rowerowe
http://powiatzamojski.pl/pl/page/149/szlak-rowerowy-na-skraju-roztocza-ploskie-lipsko-bialowola-skokowka.html
http://powiatzamojski.pl/search/?s=szlak+rowerowy&search=
https://www.traseo.pl/trasa/rowerem-po-roztoczu-susiec-nr-6-szlakiem-kamieniolomow

