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GMINNY REJESTR SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH 

Lp Nazwa szlaku Typ/kolor Twórca szlaku Informacje dodatkowe 

1 Szlak turystyczny ,,Uroki 

Ziemi Wilkołaskiej” 

Turystyczny/niebieski Gmina Wilkołaz Dystans: ok. 16,8 km 

Przebieg trasy: Wilkołaz Pierwszy (obok cmentarza „dawnego”) - 0,4 km – 

Wilkołaz Pierwszy (cmentarze) – 0,8 km - Wilkołaz Górny (dawny folwark 

ordynacki wraz z pozostałością parku dworskiego)  4,0 km – cmentarz w 

lesie „Krzywda”– 2,0 km - Rudnik Szlachecki – 3,0 km - Wólka Rudnicka – 

Zdrapy– Wilkołaz Górny -  5,2 km – Wilkołaz Pierwszy 

Krótka charakterystyka:  

Szlak turystyczny prowadzi przez urokliwe zakątki wilkołaskiej 

ziemi. Rozpoczyna się w Wilkołazie Pierwszym, przy cmentarzu grzebalnym 

„dawnym”. Dalej biegnie drogą powiatową w kierunku Zakrzówka zbaczając 

dwukrotnie do dawnej siedziby folwarku ordynackiego w Wilkołazie 

Górnym, drugi raz na drogę gminną, gdzie rozpościera się widok na dolinę 

rzeki Urzędówki, skąd wiedzie do cmentarza wojennego z I wojny światowej 

w tzw. lesie „Krzywda” wpisanym do rejestru zabytków woj. lubelskiego. 

Następnie szlakiem pielgrzymkowym św. Jakuba biegnie obrzeżami lasów 

„Krzywda” i „Dębina” do Rudnika Szlacheckiego, następne do Wólki 

Rudnickiej. Dalej drogą gminną do Wilkołaza Górnego i Wilkołaza 

Pierwszego w części zwyczajowo nazwanej  „Poduchowne” do zbiornika 

wodnego przy rzece Urzędówce (pozostałość po folwarku gruntownie 

przebudowanego w XXI w.). 

 

2 Szlak Turystyczny ,,Szlakiem 

dawnych dworków w gminie 

Wilkołaz” 

Turystyczny/żółty Gmina Wilkołaz Dystans: ok 47,6 km 

Przebieg trasy: Wilkołaz Pierwszy – Obroki – Marianówka – Wilkołaz Drugi 

– Wilkołaz Dolny – Zalesie – Białowoda - Ewunin – Ostrów – Zalesie – 

Ostrów–Kolonia – Zalesie – Wilkołaz Dolny -Wilkołaz Trzeci – Wilkołaz 

Drugi – Wilkołaz Pierwszy 

Krótka charakterystyka:  

Szlak turystyczny prowadzi przez urokliwe zakątki wilkołaskiej 

ziemi.  

Rozpoczyna się  w Wilkołazie Pierwszym, przy kościele parafialnym. 

Dalej biegnie drogami gminnymi przez Wilkołaz Pierwszy tzw. „Zagrody” i 

„Błonie”, następnie drogą w kierunku Obroków zahaczając odnogą na północ. 



Znajduje się tam  urokliwy krajobrazowo rozległy staw łączący się w 

naturalny sposób z lasem w Żurawińcu (pozostałość po obiektach dworskich, 

wchodzących dawniej w skład dóbr Ordynacji Zamojskich).  

Przed Obrokami po stronie zachodniej szlaku mijamy kompleks leśny 

należący do Wilkołaza Drugiego, budynek szkoły podstawowej w 

Marianówce, wieś Marianówkę i udajemy się granicą gminy Wilkołaz i 

Borzechów do drogi powiatowej Wilkołaz-Borzechów. Następnie drogą 

gruntową i asfaltową gminną udajemy się do Wilkołaza Dolnego i Zalesia. 

Wjeżdżamy do wsi Białowoda gm. Borzechów i w drodze powrotnej wracamy 

drogą gminną Ewunin – Zamajdanie do Ewunina i Ostrowa i dalej drogami 

powiatowymi Wilkołaz – Urzędów i Zalesie – Białowoda. Docieramy do 

wąwozu lessowego biegnącego drogą gminną, zahaczając o „Okopek”. 

Następnie drogą w Zalesiu Południowym kierujemy się do Ostrowa-Kolonii 

przemierzając niewielkie odcinki dróg powiatowych Wilkołaz – Urzędów i 

Rudnik – Ostrów. Dalej ścieżka prowadzi drogami gminnymi, drogą gruntową 

granicami wsi Ostrów - Kolonia, Zalesie, Wilkołaz Dolny, Rudnik Szlachecki 

i Wilkołaz Trzeci do drogi Wilkołaz – Urzędów. Mostem w ciągu drogi 

gminnej Wilkołaz Dolny, Wilkołaz Drugi do Wilkołaza Pierwszego (kościół 

parafialny). 

 

 


