
         336,2 ĹGuciów

    

miejsce odbierania kajaków,  
restauracja, noclegi

         338,8 ĹBondyrz

miejsce odbierania kajaków,  

         342,9 ĹBondyrz

     
         

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków,

wypo!yczalnia kajaków 
przenoska, 

restauracje, sklep

         346,0 ĹHutki

     
    

miejsce do wodowania, 
wypo!yczalnia kajaków, 

miejsce odpoczynku 
z "awkami i zadaszeniem, 
miejsce na ognisko, WC

         346,6 ĹHutki

miejsce do wodowania, 
wypo!yczalnia kajaków

250 m

400 m
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Odcinek 1
Hutki  Bondyrz  Guciów

11 km

5 h

Jest to pierwszy odcinek rzeki Wieprz dost!pny 
dla kajakarzy w jej górnej cz!"ci. Jej szeroko"# 
wynosi od oko$o 2 m do 6 m, a g$!boko"# od kil-
kudziesi!ciu centymetrów do oko$o 1,5 metra. 
Wody rzeki s% czyste, dobrze wida# piaszczyste 
dno. Na tym odcinku Wieprz jest rzek% spokoj-
n% i bezpieczn%, idealn% do organizacji rodzin-
nych sp$ywów kajakowych. Atrakcj% sp$ywów 
s% wystaj%ce konary i powalone drzewa, które 
sprawiaj%, &e trasa sp$ywu jest urozmaicona  
i ciekawa. Wyst!puje jedna przeszkoda – "luza  
w Bondyrzu, gdzie musimy przenie"# kajak. 

Wypraw! kajakow% na Roztoczu rozpoczynamy 
w miejscowo"ci Hutki ko$o Krasnobrodu. Mo&e-
my tu skorzysta# z oferty jednej z kilku wypo-
&yczalni kajaków, które znajduj% si! na lewym 
brzegu rzeki. Najcz!"ciej w obr!bie przystani s% 
parkingi i toalety dost!pne dla kajakarzy a tak&e 
miejsca biwakowe. Mo&emy tu zostawi# samo-
chód, a po zako'czonym sp$ywie wróci# trans-
portem, który zapew-
niaj% wypo&yczalnie. 
Na ca$ym odcinku rze-
ka malowniczo me-
andruje przez Otulin! 
Roztocza'skiego Parku 
Narodowego po"ród 
$%k i niewielkich zagaj-
ników, gdzie zamiesz-
kuj% liczne gatunki pta-
ków. Za miejscowo"ci% 
Hutki mijamy pierw-
sze zabudowania 
pobliskich Kaczórek. 
Nast!pnie przep$ywa-
my pod mostem na 

1



Odcinek 1
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drodze wojewódzkiej nr 849. Rzeka miejscami 
przybli&a si! do zabudowa' gospodarskich, 
po czym kr!tymi zakolami powraca na rozleg$e 
$%ki, które porastaj% trzciny, trawy i pa$ki wod-
ne. Po oko$o 2 godzinach podró&y dop$ywamy 
do pierwszego zabytkowego m$yna wodnego  
w Bondyrzu. Etap ko'czymy na lewym brzegu 
rzeki. Po drugiej stronie ulicy, obok zabytkowe-
go m$yna, prowadzona jest hodowla pstr%ga 
t!czowego oraz restauracja „Chata Rybaka”  

Hutki – Bondyrz – Guciów

(www.pstragroztocza.pl). Tu mo&emy zako'czy# 
sp$yw lub p$yn%# dalej w(kierunku Guciowa. 
Je&eli zdecydujemy si! p$yn%# dalej, musimy 
przenie"# kajak przez ulic!. Kolejny etap rozpo-
czyna si! za zabytkowym m$ynem, na lewym 
brzegu rzeki. Jednak zanim pop$yniemy dalej, 
zach!camy do wizyty w „Chacie Rybaka”, gdzie 
mo&emy spróbowa# da', których podstaw% 
jest pstr%g z miejscowej hodowli. Dla mi$o"ni-
ków tradycyjnej w$oskiej pizzy polecamy znaj-

duj%c% si! kilkadziesi%t 
metrów dalej restau-
racj! „La Majella” 
(www.lamajella.pl).
W Bondyrzu funkcjonu-
j% tak&e wypo&yczalnie 
kajaków. Wi!c koniec 
pierwszego etapu, 
mo&e by# jednocze"nie 
miejscem, z którego 
rozpoczynamy sp$yw 
kajakowy w kierunku 
Guciowa.
Za zabytkowym m$y-
nem rzeka meandruj%c 
powraca na $%ki, z dala 

od miejscowych zabudowa'. 
Po ok. 1,5 godz. przep$ywamy 
pod mostem i mijamy tartak 
znajduj%cy si! na prawym 
brzegu rzeki. St%d mamy ju& 
tylko 20 minut drogi do dru-
giego w Bondyrzu, zabytko-
wego drewnianego m$yna  
z 1924(r. Obok m$yna, na pra-
wym brzegu rzeki znajduje 
si! drewniany pomost. Tu 
mo&emy zako'czy# sp$yw lub p$yn%# dalej w kie-
runku Guciowa. 
Dop$yni!cie do ko'ca odcinka zajmie nam jesz-
cze tylko 1 godzin!. Za m$ynem Wieprz skr!ca 
na po$udnie i wij%c si! kilkakrotnie przybli&a si! 
do drogi prowadz%cej z Krasnobrodu do Zwie-
rzy'ca i znów oddala si! w kierunku $%k. 
Punkt ko'cowy ca$ego odcinka znajduje si! 
przy starym drewnianym mo"cie na lewym 
brzegu rzeki w odleg$o"ci ok. 200 m od zabu-
dowa' Guciowa, do których prowadzi utwar-
dzona droga. B!d%c w Guciowie warto zwie-
dzi# zabytkowy skansen „Zagroda Guciów”  
(www.guciow.pl), który 
w 2017( r. zosta$ laure-
atem organizowanego 
przez National Geogra-
phic plebiscytu „7( Cudów 
Polski”. Skansen sk$ada 
si! z zabytkowej cha$upy, 
stodo$y i obory z( podda-
szem. Dodatkowo znaj-
duj% si! tu bogate zbiory 
meteorytów i( minera$ów  
z Roztocza. W( dzia$aj%cej 
przy Zagrodzie Gospo-
dzie mo&emy spróbowa# 
potraw tradycyjnej kuch- 
ni regionalnej a w sklepi-

ku kupi# produkty lokalne i pami%tki. W ofercie 
Zagrody znajduj% si! tak&e noclegi dla turystów. 
Mog% oni równie& skorzysta# z noclegów w licz-
nych kwaterach agroturystycznych i ca$orocz-
nych domkach letniskowych w ka&dej z(okolicz-
nych miejscowo"ci: Hutki, Bondyrz i Guciów. 
Odcinek rzeki Wieprz przep$ywaj%cy przez te-
ren Roztocza'skiego Parku Narodowego od 
Guciowa do Obroczy jest wy$%czony z ruchu 
turystycznego i(nie mo&na na nim p$ywa# ka-
jakiem. Kolejnym miejscem wodowania kaja- 
ków jest miejscowo"# Obrocz, oddalona od 
Guciowa o(oko$o 4 km.



         309,8 ĹSzczebrzeszyn

    
miejsce do wodowania/ 

odbierania kajaków,  
szybki nurt

         310,5 ĹSzczebrzeszyn

      
próg wodny, szybki nurt

         310,9 ĹSzczebrzeszyn

miejsce odpoczynku 
z#"awkami i zadaszeniem

         314,0 Ĺ%URG\�0DáH

   

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków, 
miejsce odpoczynku 

z#"awkami i zadaszeniem

         316,0 ĹĩXUDZQLFD

         318,5 ĹTurzyniec
        

jaz niemo!liwy  
do przep"yni$cia, przenoska

         319,8 ĹBagno

         323,9 ĹZwierzyniec

         324,0 ĹZwierzyniec

   

miejsce odbierania kajaków, 
miejsce odpoczynku 

z#"awkami i zadaszeniem, 
o%rodek wypoczynkowy, 

pole namiotow

         329,1 ĹObrocz

   
miejsce do wodowania 

kajaków, 
wypo!yczalnia kajaków, WC

miejsce wodowania/
odbierania kajaków

miejsce wodowania/
odbierania kajaków

miejsce wodo-
wania kajaków, 

przenoska
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3 Odcinek 3
Obrocz  Zwierzyniec (Zalew Rudka) 

 Bagno  !urawnica   
Brody  Szczebrzeszyn

20 km

8 h

To drugi roztocza'ski odcinek szlaku kajako-
wego na rzece Wieprz. Tutaj rzeka osi%ga na-
wet kilkana"cie metrów szeroko"ci. Jest p$ytka, 
przejrzysta i bezpieczna. To odcinek polecany 
szczególnie dla pocz%tkuj%cych kajakarzy i( ro-
dzin z dzie#mi. W pocz%tkowej cz!"ci rzeka 
przep$ywa przez Otulin! Roztocza'skiego Par-
ku Narodowego i znan% miejscowo"# turystycz-
n% – Zwierzyniec z licznymi zabytkami z czasów 
Ordynacji Zamojskiej. Pocz%wszy od )urawnicy 
szlak przebiega przez Szczebrzeszy'ski Park 
Krajobrazowy z widokiem na charakterystyczn% 
dla Roztocza szachownic! pól. Na trasie znajdu-
j% si! niewielkie uskoki skalne oraz miejscowe 
sp$ycenia. Odcinek ko'czy si! w Szczebrze-
szynie – jednym z najstarszych miast Lubelsz-
czyzny ze s$ynnym pomnikiem chrz%szcza. Na 
odcinku wyst!puj% dwie przeszkody – "luzy na 
Zalewie Rudka i w Turzy'cu. W tych miejscach 
musimy przenie"# kajak.    
Sp$yw rozpoczynamy w miejscowo"ci Obrocz, 
na lewym brzegu rzeki. Dla turystów dost!pny 
jest du&y parking i toalety. Znajduje si! tu wie-
le wypo&yczalni kajaków obs$ugiwanych przez 
*rmy zajmuj%ce si! organizacj% sp$ywów i trans-
portem kajakarzy. Trasa sp$ywu jest malownicza 
i bardzo kr!ta. Wieprz p$ynie tu zakolami po"ród 
$%k miejscami przybli&aj%c si! do niewielkich 
zagajników. Etap z( Obroczy do Zalewu Rudka  
w Zwierzy'cu jest uznawany za jeden z najpi!k-
niejszych odcinków Wieprza, st%d jest to najpo-
pularniejsza i( najcz!"ciej wybierana trasa sp$y-
wów kajakowych na Roztoczu. W(sezonie letnim 
funkcjonuj% tu przystanie z(barami i restauracja-

mi, w(których mo&emy odpocz%# i posili# si!. Po 
oko$o 2 godzinach podró&y mijamy pierwsze 
zabudowania. Oznacza to, &e zbli&amy si! do 
Zalewu Rudka. Przed zalewem przep$ywamy 
pod nisko zawieszonym mostem. Nale&y zacho-
wa# tu szczególn% ostro&no"# i pochyli# si!. Po-
mosty, gdzie mo&emy zako'czy# sp$yw znajduj% 
si! przy lewym brzegu zalewu. Obok jest du&y 
parking, przy którym prowadz% dzia$alno"# licz-
ne *rmy zajmuj%ce si! kompleksow% obs$ug% 
sp$ywów kajakowych na dowolnych etapach 
odcinka z Obroczy do Szczebrzeszyna. Nad za-
lewem mo&emy zako'czy# sp$yw i odpocz%# na 
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Odcinek 3Obrocz – Zwierzyniec (Zalew Rudka)... – Szczebrzeszyn
Kolejny etap do mostu w !urawnicy 
przep$yniemy w 1,5 godz. Za miejsco-
wo"ci% Bagno rzeka p$ynie szerszym 
korytem, a piaszczyste brzegi staj% si! 
coraz wy&sze. Na rzece wyst!puje jed-
na przeszkoda – "luza w Turzy#cu, 
której nie pokonamy kajakiem. Mu-
simy dop$yn%# do prawego brzegu 
rzeki i przenie"# kajak. Przed ko'cem 
etapu mamy do pokonania niewielki 
próg skalny. Za nim znajduj% si! drew-
niane pomosty zarówno na prawym, 
jak i na lewym brzegu rzeki. Tu mo&e-
my odpocz%# przed dalsz% tras% lub zako'czy# 
sp$yw. Samochody z( przyczep% do przewozu 
kajaków dojad% tu z )urawnicy utwardzon% dro-
g%. Za )urawnic% wp$ywamy na obszar Szcze-
brzeszy#skiego Parku Krajobrazowego. 
Rozci%ga si! tu widok na d$ugie i w%skie pasy pól 
po$o&one na $agodnych wzniesieniach. Wieprz 
p$ynie spokojnie rozleg$% dolin% z dala od zabu-
dowa'. Miejscami koryto zw!&a si! i nurt staje 
si! szybszy. P$yn%c dalej w(dó$ rzeki na(314(km 
przep$ywamy pod mostem na drodze z( Bro-
dów Ma$ych do Kaw!czyna. Po prawej stronie 
rzeki na sp$yconym brzegu mo&emy zako'czy#  
sp$yw lub rozpocz%# kolejny etap. 
Do Szczebrzeszyna pozosta$o nam 
jeszcze oko$o 1,5 godz. Jednak zanim 
pop$yniemy dalej, zach!camy do od-
poczynku w otoczeniu roztocza'skiej 
przyrody. Przy lewym brzegu rzeki 
znajduje si! drewniana altana ze sto-
$em i $awami. Dalej czeka nas kr!ty 
i malowniczy odcinek rzeki. Wieprz 
p$ynie w kierunku wzgórz Roztocza 
Zachodniego. Przed ko'cem etapu 
koryto zw!&a si! i(nurt nabiera szybko-
"ci. Dop$ywamy do pierwszych zabu-
dowa' Szczebrzeszyna. Na( 311( km 

rzeki, na prawym brzegu znajduje si! drewnia-
ny pomost a obok niego miejsce odpoczynku  
z du&% zadaszon% altan%. 300( m dalej przep$y-
wamy pod mostem obok zabytkowego m$yna  
w Szczebrzeszynie. Pokonujemy tu niedu&y uskok 
skalny. Po lewej stronie rzeki przy stromym zbo-
czu stoi drewniany pomnik chrz$szcza – naj-
s$ynniejszego polskiego owada. Sp$yw mo&emy 
zako'czy# 100( m za zabytkowym m$ynem po 
lewej stronie rzeki lub pop$yn%# dalej do centrum 
Szczebrzeszyna. Wtedy mijamy most na drodze 
wojewódzkiej nr 858 i(ko'czymy sp$yw na lewym 
brzegu rzeki w okolicy dworca autobusowego.

piaszczystej pla&y lub kontynuowa# podró& po 
przeniesieniu kajaka po prawej stronie "luzy. 

Kolejny etap prowadzi przez Zwierzyniec 
do miejscowo"ci Bagno. Jego przep$yni!cie 
zajmie nam oko$o 2 godzin. P$yn%c przez za-
bytkowy Park %rodowiskowy w centrum 
Zwierzy#ca mijamy drewniany pomost przy 
„Karczmie M&yn” (www.karczma-mlyn.pl)  
z ogródkiem grillowym oferuj%cym potrawy 
z rusztu i dania regionalne. Mo&emy tu za-
trzyma# si! na posi$ek a pó+niej odwiedzi# to 
urokliwe miasteczko nazywane Per$% Rozto-
cza. Warto tu zobaczy# Ko"cio&ek na wodzie  
z XVIII w., odtworzony uk$ad pa$acowo-wod-
ny z czasów Ordynacji Zamojskiej oraz Bro-
war z 1806 r. Za parkiem przep$ywamy pod 
mostem na drodze wojewódzkiej nr 858, 
za którym Wieprz skr!ca i( p$ynie na pó$noc  
w stron! Szczebrzeszyna. Na rzece jest ju& 
mniej meandrów, wyst!puj% miejscowe sp$y-
cenia. Po przep$yni!ciu oko$o 4(km od Zalewu 
Rudka docieramy do ko'ca drugiego etapu 
w( miejscowo"ci Bagno, gdzie przy drewnia-
nych pomostach po obu stronach rzeki mo&e-
my odpocz%# lub zako'czy# sp$yw.  



         300,3 ĹDeszkowice

miejsce do wodowania/ 
odbierania kajaków

         303,3 ĹMichalów

miejsce do wodowania/ 
odbierania kajaków

         309,8 ĹSzczebrzeszyn

    
miejsce do wodowania/ 

odbierania kajaków,  
szybki nurt

         310,5 ĹSzczebrzeszyn

      
próg wodny, szybki nurt

         310,9 ĹSzczebrzeszyn

miejsce odpoczynku 
z#"awkami i zadaszeniem
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4 Odcinek 4
Szczebrzeszyn  Michalów  

 Deszkowice  Nielisz

16 km

Kolejny odcinek szlaku kajakowego na górnym 
Wieprzu rozpoczynamy w Szczebrzeszynie 
a(ko'czymy na zalewie w Nieliszu. Rzeka osi%-
ga szeroko"# kilkunastu metrów. Na trasie wy-
st!puj% przeszkody w postaci pni i zwalonych 
drzew. W okolicach dawnej cukrowni w( Kle-
mensowie trzeba przenie"# kajak po podmo-
k$ych $%kach. Dalej rzeka malowniczo mean-
druje przez roztocza'skie $%ki. Sp$yw ko'czymy  
na najwi!kszym w województwie lubelskim 
zbiorniku retencyjnym w Nieliszu. 

Tras! mo&emy podzieli# na dwa etapy. Pierw-
szy ze Szczebrzeszyna do Michalowa (7 km, 
ok.( 2( godz.) a drugi z Michalowa do Nielisza 
(9(km, ok. 2 godz. i 30 min.)
Sp$yw zaczynamy w Szczebrzeszynie obok 
dworca autobusowego, gdzie mo&emy zwo-
dowa# kajaki. Odcinek do Michalowa wymaga 
wi!kszych umiej!tno"ci od kajakarzy, gdy& na 
rzece wyst!puj% liczne przeszkody w postaci po-
walonych drzew i pni. Po dop$yni!ciu do miej-
sca, gdzie dzia$a$a cukrownia  
w Klemensowie musimy prze-
nie"# kajak przez podmok$e $%ki 
na odcinku ok. 100 m. W( Kle-
mensowie mo&na skorzysta# 
z us$ug restauracji i hoteliku 
„Klemens” gdzie serwowane s% 
regionalne dania. Tutaj te& znaj-
duje si! Muzeum Dawnych 
Rzemios& (roztocza'ska ku+nia 
kowalska, wiatrak typu ko+lak) 
oraz Muzeum Skarbów Zie-
mi i Morza z wystaw% minera-
$ów, skamienia$o"ci, muszli oraz 

ryb. W Michalowie miejsce wodowania/odbie-
rania kajaków znajduje si! na prawym brzegu 
rzeki, nieopodal elektrowni wodnej i starej szko-
$y. Odcinek rzeki za Michalowem jest $atwiejszy 
i(cz!"ciej wybierany przez kajakarzy. P$yniemy $a-
godnym nurtem przez roztocza'skie $%ki. Przed 
zalewem w Nieliszu ostatnie miejsce wodowa-
nia/odbierania kajaków znajdziemy na prawym 
brzegu rzeki w miejscowo"ci Deszkowice. St%d 
po przep$yni!ciu ok. 800 m wp$ywamy na zbior-
nik wodny w Nieliszu, po którym p$yniemy ok. 
5 km. Sp$yw ko'czymy na zbiorniku od strony 
wschodniej przy pomo"cie w pobli&u Mariny 
(zob. mapa nr 5). Wychodzimy na pla&!, gdzie w 
sezonie letnim znajduje si! strefa rekreacji z bo-
iskiem do pi$ki siatkowej, ogródek letni z gastro-
nomi%, w!dzarnia ryb, miejsce na grill i(ognisko 
oraz wypo&yczalnia sprz!tu wodnego. Niedale-
ko st%d mamy te& pole biwakowe, domki letni-
skowe oraz hotel Marina, gdzie serwowana jest 
kuchnia regionalna. 

4h 30



         292,5 ĹNielisz

miejsce do wodowania/ 
odbierania kajaków

         294,8 ĹNielisz

        

    

   
miejsce do wodowania/ 

odbierania kajaków 
miejsce odpoczynku  

z#"awkami i zadaszeniem, 
miejsce na ognisko, 
hotel i restauracja
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Odcinek 5
Nielisz  Wirkowice Pierwsze

19 km

Odcinek Wieprza poni&ej zapory silnie mean-
druje. Dalej nie wyst!puj% przeszkody hydro-
techniczne (typu betonowe progi, jazy, itp.).  
Szeroko"# koryta rzeki wynosi oko$o 10-15 m. 
W zale&no"ci od poziomu wód powierzchnio-
wych mog% wyst!powa# przeszkody w posta-
ci powalonych drzew.

Miejsce gdzie mo&na zwodowa# kajaki znajduje 
si! oko$o 3 km od pomostu na zbiorniku w Nie-
liszu, na którym sko'czyli"my sp$yw, i oko$o 800 
m poni&ej tamy. Nale&y przewie+# tam kajaki.  
Ze wzgl!dów bezpiecze'stwa nie mo&na wo-
dowa# kajaków tu& poni&ej tamy zbiornika 
w(Nieliszu. Pocz%tek sp$ywu znajduje si! nieco 
dalej - na lewym brzegu rzeki Wieprz poni&ej 
miejscowo"ci Nielisz, bezpo"rednio przy mo-
"cie na drodze wojewódzkiej nr 837. Uwaga: 
z(tej drogi brakuje zjazdu do miejsca wodowa-
nia kajaków. Pojazd do przewozu kajaków zwy-
czajowo zatrzymuje si! na poboczu przed mo-
stem. A wi!c na poboczu oraz na jezdni nale&y 
zachowa# szczególn% ostro&no"#.

5

Trasa sp$ywu jest malownicza, z licznymi za-
kolami. W dolinie rzeki w okresie przelotów 
i( wezbra' wyst!puj% liczne gatunki ptac-
twa. Miej wi!cej w po$owie drogi do Wirko-
wic przep$ywamy przez Ujazdów niedaleko 
Dworu Ujazdowskiego gdzie w sezonie let-
nim mo&emy zarezerwowa#  noclegi i posi$ki. 
Dwór po$o&ony jest kilkaset metrów od rzeki. 
Jednak na wysoko"ci dworu nie ma miejsca 
do wodowania/odbierania kajaków ze wzgl!-
du na trudny dojazd.
Punkt ko'cowy odcinka znajduje si! 6 km 
za Ujazdowem bezpo"rednio pod mostem 
w(miejscowo"ci Wirkowice Pierwsze na pra-
wym brzegu rzeki Wieprz (zob. mapa nr 6). 
Nale&y liczy# si! z utrudnieniami przy odbio-
rze kajaków w przypadku wy&szego poziomu 
wody. W odleg$o"ci oko$o 700 m od mostu, 
w(Tarzymiechach (zob. mapa nr 6), znajduje si! 
pole namiotowe gdzie mo&emy zanocowa#  
(www.kanukam.pl). 

5 h



         268,6 ĹTarnogóra/ 
Izbica

   

   
miejsce do wodowania/ 

odbierania kajaków, 
przenoska 

miejsce odpoczynku  
z#"awkami i zadaszeniem, 

WC

         269,2 ĹTarnogóra

      
miejsce do wodowania/ 

odbierania kajaków

         279,2 ĹWirkowice 
Pierwsze

miejsce do wodowania/ 
odbierania kajaków
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Na tym odcinku Wieprz silnie meandruje  
w g$!bokiej pradolinie, przep$ywa przez stref! 
Natura 2000 „Izbicki Prze$om Wieprza”. Szero-
ko"# koryta rzeki wynosi oko$o 10-15 m. Mog% 
wyst!powa# przeszkody w postaci powalonych 
drzew. Na(ko'cu odcinka na wysoko"ci drogi  
$%cz%cej Tarnogór! z Izbic% znajduje si! pi!trz%-
cy jaz i(trzeba przenie"# kajak. 

Pocz%tek tego etapu i jednocze"nie miejsce 
wodowania kajaków znajduje si! na prawym 
brzegu rzeki Wieprz w Wirkowicach Pierw-
szych, w bezpo"rednim s%siedztwie mostu. 
Jest tutaj dogodny dojazd drog% asfaltow%. Po-
jazd do przewozów kajaków zatrzymywany jest 
zwyczajowo na szerokim poboczu drogi.
Trasa sp$ywu jest malownicza. Wieprz meandru-
je w g$!bokiej pradolinie. W okresie przelotów 
i(wezbra' wyst!puj% liczne gatunki ptactwa. 
Etap ko'czymy w Tarnogórze, dawnym mie-
"cie królewskim, która od 1869 r. utraci$a prawa 
miejskie. Punkt ko'cowy odcinka znajduje si! na 
prawym brzegu prawej od-
nogi rzeki Wieprz (tu& przed 
pomostem ponad stop-
niem wodnym). Nieopodal 
znajdziemy zabytkowy ze-
spó& dworsko-parkowy z 
neogotycko-klasycystycz-
nym pa$acem. W sezonie 
funkcjonuje tutaj tak&e pole 
namiotowe (nad Wieprzem 
ok. 500 m przed mostem) 
i pokoje do wynaj!cia w 
Izbicy w odleg$o"ci oko$o 

Odcinek 6
Wirkowice Pierwsze 

 Tarnogóra/Izbica

12 km

2h 30

800 m. Spo"ród zabytkowych obiektów warto 
zobaczy# w Tarnogórze ratusz z drugiej po$owy  
XVIII w., ko"ció$ rzymskokatolicki pw. "w. Zo*i  
z XVI w. czy m$yn wodny z ko'ca XIX w. 
Uwaga: w przypadku kontynuacji sp$ywu nale-
&y kierowa# si! w lew% odnog! rzeki, gdzie przy 
kraw!dzi mostu $%cz%cego Tarnogór! z Izbic%, 
znajduje si! budowla hydrotechniczna – pi!-
trz%cy jaz na rzece (na wysoko"ci drogi $%cz%cej 
Tarnogór! z Izbic%). Kajaki bezwzgl!dnie nale&y 
przenie"# drog% l%dow% na drug% stron! mo-
stu. Tu, w s%siedztwie rzeki znajduje si! miejsce 
wypoczynkowe, tj. zadaszone drewniane wiaty, 



         259,5 ĹDworzyska

     
miejsce do wodowania/ 

odbierania kajaków,  
sklep

         268,6 ĹTarnogóra/ 
Izbica

   

   
miejsce do wodowania/ 

odbierania kajaków, 
miejsce odpoczynku  

z#"awkami i zadaszeniem, 
WC

         269,2 ĹTarnogóra

      
miejsce do wodowania/ 

odbierania kajaków, 
miejsce odpoczynku  

z#"awkami i zadaszeniem

300 m

         247,9 ĹKrasnystaw

miejsce do wodowania/ 
odbierania kajaków
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7 Odcinek 7
Tarnogóra/Izbica 

  Dworzyska  Krasnystaw

24 km

5h 30

Na tym odcinku Wieprz silnie meandruje, prze-
p$ywa przez stref! Natura 2000 „Izbicki Prze$om 
Wieprza”, miejscami wcina si! w malownicze 
skarpy. Szeroko"# koryta rzeki wynosi oko$o  
10–15 m. Mog% wyst!powa# przeszkody w(po-
staci powalonych drzew. Nie ma przeszkód  
hydrotechnicznych.

Ten odcinek sp$ywu mo&emy podzieli# na dwa 
etapy. Pierwszy – z Tarnogóry do Dworzysk 
(oko$o 11 km, 2 h), a drugi – z Dworzysk do  
Krasnegostawu (oko$o 13 km, 3 h i 30 min).
Pocz%tek pierwszego etapu i jednocze"nie 
miejsce wodowania kajaków znajduje si! na 
prawym brzegu rzeki Wieprz, przy mo"cie $%-
cz%cym Tarnogór! z Izbic%, tu& poni&ej jazu (!), 
obok zabytkowego m$yna wodnego. Do tego 
miejsca mo&na dojecha# drog% asfaltow%. 

Trasa sp$ywu jest malownicza. Wieprz silnie 
meandruje na obszarze Natura 2000 „Izbic-
ki Prze&om Wieprza”. W okresie przelotów  
i wezbra' wyst!puj% liczne gatunki ptactwa. 
Ten etap ko'czymy w Dworzyskach. 
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Odcinek 7
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Tarnogóra/Izbica – Dworzyska – Krasnystaw
na odebra# kajaki i za$adowa# je na przyczep!. 
Kajaki nale&y przetransportowa# pod mostem 
na lew% stron! drogi. Do tego miejsca prowadzi 
droga asfaltowa. Pojazd s$u&%cy do transportu ka-
jaków zatrzymujemy na poboczu drogi.
Z Dworzysk po odpoczynku mo&emy uda# si! 
w dalsz% podró& kajakiem do Krasnegostawu. 
P$yniemy blisko 3,5 godz. silnie meandruj%c% 
rzek% przez obszar Natura 2000 pomi!dzy miej-
scowo"ciami Latyczów i Tulig$owy. Miejscami 
rzeka wcina si! w malownicze skarpy.

Po dop$yni!ciu do Krasnegostawu mo&emy 
wybra# jedno z dwu miejsc proponowanych na 
zako'czenie sp$ywu. Pierwszy punkt docelowy 
znajduje si! na lewym brzegu rzeki poni&ej 
mostu przed stanic% WOPR w centrum miasta, 
gdzie s% dwa metalowe pomosty. Drugie miej-
sce gdzie mo&emy dop$yn%# to przysta' po-
$o&ona na obrze&ach miasta. Prowadzi do niej 
przekop znajduj%cy si! na lewym brzegu rzeki. 
Miejsce to jest zaciszne, z wyznaczon% lokaliza-
cj% na ognisko i z drewnianymi $awami (plano-
wana dodatkowa infrastruktura turystyczna). 
Mo&na tu rozbi# namiot. 
W Krasnymstawie, którego dzieje si!gaj% ko'ca 
XIV w., warto zatrzyma# si! na d$u&ej. Jest tutaj 
bogata baza noclegowa i gastronomiczna oraz 
liczne zabytki. W"ród atrakcji turystycznych na-
le&y wymieni# m.in.: zespó$ klasztoru jezuitów 
z(barokowym ko"cio$em "w. Franciszka Ksawe-
rego i kolegium jezuickim; rynek z zabytkowy-
mi kamienicami; zespó$ klasztoru augustianów 
– dawny i nowy; synagog!; jatki miejskie; dwór 
– dawn% siedzib! starostów; spichlerz; ogrody 
Jana Paw$a II przy ko"ciele "w. Franciszka Ksa-
werego i muzeum regionalne.

W tej wiosce na zboczu doliny po$o&ony jest ze-
spó$ dworski z prze$omu XIX i XX. obejmuj%cy 
dwór, park i spichlerz. Nieopodal znajduje si! 
sklep spo&ywczy. W Dworzyskach mo&emy za-

ko'czy# sp$yw lub tylko odpocz%# i pop$yn%# 
dalej w kierunku Krasnegostawu. 
W Dworzyskach dop$ywamy do lewego brzegu 
rzeki Wieprz, bezpo"rednio za mostem. St%d mo&-



         235,0 Ĺ
    

miejsce do wodowania/ 
odbierania kajaków

         244,8 ĹKrasnystaw

    
miejsce do wodowania/ 

odbierania kajaków, 
miejsce odpoczynku z wiat& 

ze sto"ami i#siedziskami,  
grillowisko, biwak

         246,0 ĹKrasnystaw

    
miejsce do wodowania/ 

odbierania kajaków,  
WC

         247,9 ĹKrasnystaw

miejsce do wodowania/ 
odbierania kajaków
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Na tym odcinku Wieprz silnie meandruje, prze-
p$ywa przez Paw$owski Obszar Chronionego 
Krajobrazu. Szeroko"# koryta rzeki wynosi oko-
$o 15 m. Mog% wyst!powa# przeszkody w(po-
staci powalonych drzew. Nie ma przeszkód 
hydrotechnicznych.

Pocz%tek tego odcinka i jednocze"nie miejsce 
wodowania kajaków znajduje si! na lewym 
brzegu rzeki Wieprz w Krasnymstawie, poni-
&ej mostu. Mo&liwe jest tak&e wodowanie kaja-
ków poni&ej wiaduktu obwodnicy Krasnegosta-
wu - zjazd z obwodnicy przy prawym brzegu 
rzeki. Lub z przystani kajakowej na obrze&ach 
miasta – dojazd ulic% Rybi%. 
Trasa sp$ywu jest malownicza. Wieprz silnie 
meandruje p$yn%c przez Paw&owski Obszar 
Chronionego Krajobrazu. 

Odcinek 8
Krasnystaw 

 St"#yca Nadwieprza$ska

12 km

3 h

Punkt ko'cowy odcinka znajduje si! bezpo"red-
nio za drewnianym mostem w miejscowo"ci 
St'(yca Nadwieprza#ska na prawym brze-
gu rzeki Wieprz. W zale&no"ci od poziomu wód 
mo&liwe utrudnienia przy wydobyciu kajaków.



         219,9 ĹDobryniów

      

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków,  

miejsce odpoczynku z wiat& 
ze sto"ami i#siedziskami

         224,1 ĹBorowica

pocz&tek Kana"u  
Wieprz-Krzna, 
jaz, przenoska

         224,9 ĹBorowica

miejsce do wodowania/ 
odbierania kajaków

         235,0 Ĺ

miejsce do wodowania/ 
odbierania kajaków
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Na tym odcinku Wieprz silnie meandruje, prze-
p$ywa przez Paw$owski Obszar Chronionego 
Krajobrazu. Szeroko"# koryta rzeki wynosi oko-
$o 15 m. Miejscami rzeka wcina si! w wysokie 
malownicze skarpy Wy&yny Lubelskiej. Mog% 
wyst!powa# przeszkody w postaci powalo-
nych drzew. Za Borowic% nale&y przenie"# kajak  
z powodu jazu. 
Pocz%tek tego odcinka i jednocze"nie miejsce 
wodowania kajaków znajduje si! na prawym 
brzegu rzeki Wieprz bezpo"rednio za drewnia-
nym mostem w miejscowo"ci St'(yca Nad-
wieprza#ska. 
Trasa sp$ywu jest malownicza. Wieprz silnie me-
andruje p$yn%c przez Paw$owski Obszar Chro-

Odcinek 9
St"#yca Nadwieprza$ska  
 Borowica  Dobryniów 

15 km

3 h

nionego Krajobrazu. Po oko$o 10 km dop$ywa-
my do mostu na drodze $%cz%cej miejscowo"ci: 
,opiennik i Borowica. Tu& za mostem, na pra-
wym brzegu Wieprza, mo&emy zatrzyma# si! 
na odpoczynek lub zako'czy# sp$yw.
Kontynuuj%c sp$yw po oko$o 800 m od mostu 
dop$ywamy do jazu i pocz%tku kana&u Wieprz-
-Krzna z urz%dzeniem pi!trz%cym. W tym miej-
scu bezwzgl!dnie musimy wyci%gn%# kajak  
i przenie"# go drog% l%dow% na lewym brzegu 
rzeki. St%d przed nami jeszcze oko$o 4 km sp$y-
wu do Dobryniowa. 
Punkt ko'cowy tego odcinka znajduje si! w Do-
bryniowie na lewym brzegu Wieprza w pobli&u 
wiaty przy stra&nicy Ochotniczej Stra&y Po&arnej.



Kajakiem  
po rzece  
Wieprz

Przewodnik kajakowy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj!ca w obszary wiejskie”
Publikacja opracowana przez lokalne grupy dzia"ania realizuj!ce projekt wspó"pracy pn. „Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz”   

Publikacja jest wspó"#nansowana ze $rodków Unii Europejskiej w ramach poddzia"ania 19.3 Przygotowanie i realizacja dzia"a%  
w zakresie wspó"pracy z lokaln! grup! dzia"ania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarz!dzaj!ca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi



Kajakiem  
po rzece  
Wieprz

Przewodnik kajakowy

www.kajakiempowieprzu.pl



Przewodnik kajakowy powsta! w ramach projektu wspó!pracy  
pn. “Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz”  

realizowanego w partnerstwie przez nast"puj#ce lokalne grupy dzia!ania:

Lokalna Grupa Dzia!ania „Zielony Pier"cie#”
Ko$min 7, 24-103 %yrzyn,

tel/fax: +48 81 501 61 40, tel: +48 815 01 61 41
lgd@zielonypierscien.eu, www.zielonypierscien.eu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia!ania „Dolin$ Wieprza i Le"nym 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 Dzia!ania „Nasze Roztocze”
ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamo$&, tel/fax: +48 84 639 29 66

roztocze@lgdnaszeroztocze.pl, www.lgdnaszeroztocze.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia!ania „Krasnystaw PLUS”
ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw, tel/fax: +48 82 576 70 49

biuro@lgdkrasnystaw.pl, www.lgdkrasnystaw.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia!ania „Dolina Gie!czwi”
ul. Lubelska 77A, 21-050 Piaski, tel. +48 81 525 30 12,
biuro@dolinagielczwi.org, www.dolinagielczwi.org

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia!ania „Polesie”
ul. Nowa 1, 21-070 Cyców, tel. +48 82 567 76 75

biuro@lgdpolesie.pl, www.lgdpolesie.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia!ania „Lepsza Przysz!o"% Ziemi Ryckiej”
ul. %ytnia 8, 08-500 Ryki, tel. +48 81 856 20 95

lgdryki@gmail.com, www.lokalnagrupadzialania.pl

Egzemplarz bezp!atny


