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19 km

Nielisz

Odcinek 5

Wirkowice Pierwsze

5h

Nielisz

292,5 ↑

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków

Nielisz

294,8 ↑

Odcinek Wieprza poniżej zapory silnie meandruje. Dalej nie występują przeszkody hydrotechniczne (typu betonowe progi, jazy, itp.).
Szerokość koryta rzeki wynosi około 10-15 m.
W zależności od poziomu wód powierzchniowych mogą występować przeszkody w postaci powalonych drzew.
Miejsce gdzie można zwodować kajaki znajduje
się około 3 km od pomostu na zbiorniku w Nieliszu, na którym skończyliśmy spływ, i około 800
m poniżej tamy. Należy przewieźć tam kajaki.
Ze względów bezpieczeństwa nie można wodować kajaków tuż poniżej tamy zbiornika
w Nieliszu. Początek spływu znajduje się nieco
dalej - na lewym brzegu rzeki Wieprz poniżej
miejscowości Nielisz, bezpośrednio przy moście na drodze wojewódzkiej nr 837. Uwaga:
z tej drogi brakuje zjazdu do miejsca wodowania kajaków. Pojazd do przewozu kajaków zwyczajowo zatrzymuje się na poboczu przed mostem. A więc na poboczu oraz na jezdni należy
zachować szczególną ostrożność.

Trasa spływu jest malownicza, z licznymi zakolami. W dolinie rzeki w okresie przelotów
i wezbrań występują liczne gatunki ptactwa. Miej więcej w połowie drogi do Wirkowic przepływamy przez Ujazdów niedaleko
Dworu Ujazdowskiego gdzie w sezonie letnim możemy zarezerwować noclegi i posiłki.
Dwór położony jest kilkaset metrów od rzeki.
Jednak na wysokości dworu nie ma miejsca
do wodowania/odbierania kajaków ze względu na trudny dojazd.
Punkt końcowy odcinka znajduje się 6 km
za Ujazdowem bezpośrednio pod mostem
w miejscowości Wirkowice Pierwsze na prawym brzegu rzeki Wieprz (zob. mapa nr 6).
Należy liczyć się z utrudnieniami przy odbiorze kajaków w przypadku wyższego poziomu
wody. W odległości około 700 m od mostu,
w Tarzymiechach (zob. mapa nr 6), znajduje się
pole namiotowe gdzie możemy zanocować
(www.kanukam.pl).

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków
miejsce odpoczynku
z ławkami i zadaszeniem,
miejsce na ognisko,
hotel i restauracja

Dwór Ujazdowski
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6
Tarnogóra/
Izbica

12 km
268,6 ↑

2h 30

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków,
przenoska
miejsce odpoczynku
z ławkami i zadaszeniem,
WC

Tarnogóra 269,2 ↑

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków

Wirkowice
Pierwsze

279,2 ↑

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków
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Na tym odcinku Wieprz silnie meandruje
w głębokiej pradolinie, przepływa przez strefę
Natura 2000 „Izbicki Przełom Wieprza”. Szerokość koryta rzeki wynosi około 10-15 m. Mogą
występować przeszkody w postaci powalonych
drzew. Na końcu odcinka na wysokości drogi
łączącej Tarnogórę z Izbicą znajduje się piętrzący jaz i trzeba przenieść kajak.
Początek tego etapu i jednocześnie miejsce
wodowania kajaków znajduje się na prawym
brzegu rzeki Wieprz w Wirkowicach Pierwszych, w bezpośrednim sąsiedztwie mostu.
Jest tutaj dogodny dojazd drogą asfaltową. Pojazd do przewozów kajaków zatrzymywany jest
zwyczajowo na szerokim poboczu drogi.
Trasa spływu jest malownicza. Wieprz meandruje w głębokiej pradolinie. W okresie przelotów
i wezbrań występują liczne gatunki ptactwa.
Etap kończymy w Tarnogórze, dawnym mieście królewskim, która od 1869 r. utraciła prawa
miejskie. Punkt końcowy odcinka znajduje się na
prawym brzegu prawej odnogi rzeki Wieprz (tuż przed
pomostem ponad stopniem wodnym). Nieopodal
znajdziemy zabytkowy zespół dworsko-parkowy z
neogotycko-klasycystycznym pałacem. W sezonie
funkcjonuje tutaj także pole
namiotowe (nad Wieprzem
ok. 500 m przed mostem)
i pokoje do wynajęcia w
Izbicy w odległości około

Odcinek 6

Wirkowice Pierwsze
Tarnogóra/Izbica

Na trasie spływu

800 m. Spośród zabytkowych obiektów warto
zobaczyć w Tarnogórze ratusz z drugiej połowy
XVIII w., kościół rzymskokatolicki pw. św. Zofii
z XVI w. czy młyn wodny z końca XIX w.
Uwaga: w przypadku kontynuacji spływu należy kierować się w lewą odnogę rzeki, gdzie przy
krawędzi mostu łączącego Tarnogórę z Izbicą,
znajduje się budowla hydrotechniczna – piętrzący jaz na rzece (na wysokości drogi łączącej
Tarnogórę z Izbicą). Kajaki bezwzględnie należy
przenieść drogą lądową na drugą stronę mostu. Tu, w sąsiedztwie rzeki znajduje się miejsce
wypoczynkowe, tj. zadaszone drewniane wiaty,

Zespół pałacowy w Tarnogórze
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Przewodnik kajakowy

Kajakiem
po rzece

Wieprz

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Publikacja opracowana przez lokalne grupy działania realizujące projekt współpracy pn. „Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz”
Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań
w zakresie współpracy z lokalną grupą działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przewodnik kajakowy

Kajakiem
po rzece

Wieprz

www.kajakiempowieprzu.pl

Przewodnik kajakowy powstał w ramach projektu współpracy
pn. “Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz”
realizowanego w partnerstwie przez następujące lokalne grupy działania:

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn,
tel/fax: +48 81 501 61 40, tel: +48 815 01 61 41
lgd@zielonypierscien.eu, www.zielonypierscien.eu
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”
ul. Lubelska 36B, 21-100 Lubartów, tel/fax: +48 81 854 58 53
info@lgdlubartow.org.pl, www.lgdlubartow.org.pl
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”
ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, tel/fax: +48 84 639 29 66
roztocze@lgdnaszeroztocze.pl, www.lgdnaszeroztocze.pl
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw, tel/fax: +48 82 576 70 49
biuro@lgdkrasnystaw.pl, www.lgdkrasnystaw.pl
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi”
ul. Lubelska 77A, 21-050 Piaski, tel. +48 81 525 30 12,
biuro@dolinagielczwi.org, www.dolinagielczwi.org
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polesie”
ul. Nowa 1, 21-070 Cyców, tel. +48 82 567 76 75
biuro@lgdpolesie.pl, www.lgdpolesie.pl
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”
ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki, tel. +48 81 856 20 95
lgdryki@gmail.com, www.lokalnagrupadzialania.pl

Egzemplarz bezpłatny

