1
Guciów

336,2
250 m

miejsce odbierania kajaków,
restauracja, noclegi

Bondyrz

338,8

miejsce odbierania kajaków,

Bondyrz

342,9

400 m

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków,
wypożyczalnia kajaków
przenoska,
restauracje, sklep

Hutki

346,0

miejsce do wodowania,
wypożyczalnia kajaków,
miejsce odpoczynku
z ławkami i zadaszeniem,
miejsce na ognisko, WC

Hutki
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346,6

miejsce do wodowania,
wypożyczalnia kajaków

11 km
5h

Hutki

Odcinek 1
Bondyrz Guciów

Jest to pierwszy odcinek rzeki Wieprz dostępny
dla kajakarzy w jej górnej części. Jej szerokość
wynosi od około 2 m do 6 m, a głębokość od kilkudziesięciu centymetrów do około 1,5 metra.
Wody rzeki są czyste, dobrze widać piaszczyste
dno. Na tym odcinku Wieprz jest rzeką spokojną i bezpieczną, idealną do organizacji rodzinnych spływów kajakowych. Atrakcją spływów
są wystające konary i powalone drzewa, które
sprawiają, że trasa spływu jest urozmaicona
i ciekawa. Występuje jedna przeszkoda – śluza
w Bondyrzu, gdzie musimy przenieść kajak.
Wyprawę kajakową na Roztoczu rozpoczynamy
w miejscowości Hutki koło Krasnobrodu. Możemy tu skorzystać z oferty jednej z kilku wypożyczalni kajaków, które znajdują się na lewym
brzegu rzeki. Najczęściej w obrębie przystani są
parkingi i toalety dostępne dla kajakarzy a także
miejsca biwakowe. Możemy tu zostawić samochód, a po zakończonym spływie wrócić transportem, który zapewniają wypożyczalnie.
Na całym odcinku rzeka malowniczo meandruje przez Otulinę
Roztoczańskiego Parku
Narodowego pośród
łąk i niewielkich zagajników, gdzie zamieszkują liczne gatunki ptaków. Za miejscowością
Hutki mijamy pierwsze
zabudowania
pobliskich Kaczórek.
Następnie przepływamy pod mostem na
11
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drodze wojewódzkiej nr 849. Rzeka miejscami
przybliża się do zabudowań gospodarskich,
po czym krętymi zakolami powraca na rozległe
łąki, które porastają trzciny, trawy i pałki wodne. Po około 2 godzinach podróży dopływamy
do pierwszego zabytkowego młyna wodnego
w Bondyrzu. Etap kończymy na lewym brzegu
rzeki. Po drugiej stronie ulicy, obok zabytkowego młyna, prowadzona jest hodowla pstrąga
tęczowego oraz restauracja „Chata Rybaka”
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(www.pstragroztocza.pl). Tu możemy zakończyć
spływ lub płynąć dalej w kierunku Guciowa.
Jeżeli zdecydujemy się płynąć dalej, musimy
przenieść kajak przez ulicę. Kolejny etap rozpoczyna się za zabytkowym młynem, na lewym
brzegu rzeki. Jednak zanim popłyniemy dalej,
zachęcamy do wizyty w „Chacie Rybaka”, gdzie
możemy spróbować dań, których podstawą
jest pstrąg z miejscowej hodowli. Dla miłośników tradycyjnej włoskiej pizzy polecamy znajdującą się kilkadziesiąt
metrów dalej restaurację „La Majella”
(www.lamajella.pl).
W Bondyrzu funkcjonują także wypożyczalnie
kajaków. Więc koniec
pierwszego
etapu,
może być jednocześnie
miejscem, z którego
rozpoczynamy spływ
kajakowy w kierunku
Guciowa.
Za zabytkowym młynem rzeka meandrując
powraca na łąki, z dala

Odcinek 1
od miejscowych zabudowań.
Po ok. 1,5 godz. przepływamy
pod mostem i mijamy tartak
znajdujący się na prawym
brzegu rzeki. Stąd mamy już
tylko 20 minut drogi do drugiego w Bondyrzu, zabytkowego drewnianego młyna
z 1924 r. Obok młyna, na prawym brzegu rzeki znajduje
się drewniany pomost. Tu
możemy zakończyć spływ lub płynąć dalej w kierunku Guciowa.
Dopłynięcie do końca odcinka zajmie nam jeszcze tylko 1 godzinę. Za młynem Wieprz skręca
na południe i wijąc się kilkakrotnie przybliża się
do drogi prowadzącej z Krasnobrodu do Zwierzyńca i znów oddala się w kierunku łąk.
Punkt końcowy całego odcinka znajduje się
przy starym drewnianym moście na lewym
brzegu rzeki w odległości ok. 200 m od zabudowań Guciowa, do których prowadzi utwardzona droga. Będąc w Guciowie warto zwiedzić zabytkowy skansen „Zagroda Guciów”
(www.guciow.pl),
który
w 2017 r. został laureatem
organizowanego
przez National Geographic plebiscytu „7 Cudów
Polski”. Skansen składa
się z zabytkowej chałupy,
stodoły i obory z poddaszem. Dodatkowo znajdują się tu bogate zbiory
meteorytów i minerałów
z Roztocza. W działającej
przy Zagrodzie Gospodzie możemy spróbować
potraw tradycyjnej kuchni regionalnej a w sklepi-

ku kupić produkty lokalne i pamiątki. W ofercie
Zagrody znajdują się także noclegi dla turystów.
Mogą oni również skorzystać z noclegów w licznych kwaterach agroturystycznych i całorocznych domkach letniskowych w każdej z okolicznych miejscowości: Hutki, Bondyrz i Guciów.
Odcinek rzeki Wieprz przepływający przez teren Roztoczańskiego Parku Narodowego od
Guciowa do Obroczy jest wyłączony z ruchu
turystycznego i nie można na nim pływać kajakiem. Kolejnym miejscem wodowania kajaków jest miejscowość Obrocz, oddalona od
Guciowa o około 4 km.

13

3

Szczebrzeszyn 309,8

20 km
miejsce do wodowania/
odbierania kajaków,
szybki nurt

Szczebrzeszyn 310,5

8h

Obrocz

Odcinek 3

Zwierzyniec (Zalew Rudka)
Bagno Żurawnica
Brody Szczebrzeszyn

próg wodny, szybki nurt

Szczebrzeszyn 310,9

miejsce odpoczynku
z ławkami i zadaszeniem

314,0

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

316,0
miejsce wodowania/
odbierania kajaków

Turzyniec 318,5

jaz niemożliwy
do przepłynięcia, przenoska

Bagno

319,8

miejsce wodowania/
odbierania kajaków

Zwierzyniec 323,9
miejsce wodowania kajaków,
przenoska

Zwierzyniec 324,0

miejsce odbierania kajaków,
miejsce odpoczynku
z ławkami i zadaszeniem,
ośrodek wypoczynkowy,
pole namiotow

Obrocz
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329,1

miejsce do wodowania
kajaków,
wypożyczalnia kajaków, WC

To drugi roztoczański odcinek szlaku kajakowego na rzece Wieprz. Tutaj rzeka osiąga nawet kilkanaście metrów szerokości. Jest płytka,
przejrzysta i bezpieczna. To odcinek polecany
szczególnie dla początkujących kajakarzy i rodzin z dziećmi. W początkowej części rzeka
przepływa przez Otulinę Roztoczańskiego Parku Narodowego i znaną miejscowość turystyczną – Zwierzyniec z licznymi zabytkami z czasów
Ordynacji Zamojskiej. Począwszy od Żurawnicy
szlak przebiega przez Szczebrzeszyński Park
Krajobrazowy z widokiem na charakterystyczną
dla Roztocza szachownicę pól. Na trasie znajdują się niewielkie uskoki skalne oraz miejscowe
spłycenia. Odcinek kończy się w Szczebrzeszynie – jednym z najstarszych miast Lubelszczyzny ze słynnym pomnikiem chrząszcza. Na
odcinku występują dwie przeszkody – śluzy na
Zalewie Rudka i w Turzyńcu. W tych miejscach
musimy przenieść kajak.
Spływ rozpoczynamy w miejscowości Obrocz,
na lewym brzegu rzeki. Dla turystów dostępny
jest duży parking i toalety. Znajduje się tu wiele wypożyczalni kajaków obsługiwanych przez
firmy zajmujące się organizacją spływów i transportem kajakarzy. Trasa spływu jest malownicza
i bardzo kręta. Wieprz płynie tu zakolami pośród
łąk miejscami przybliżając się do niewielkich
zagajników. Etap z Obroczy do Zalewu Rudka
w Zwierzyńcu jest uznawany za jeden z najpiękniejszych odcinków Wieprza, stąd jest to najpopularniejsza i najczęściej wybierana trasa spływów kajakowych na Roztoczu. W sezonie letnim
funkcjonują tu przystanie z barami i restauracja-

mi, w których możemy odpocząć i posilić się. Po
około 2 godzinach podróży mijamy pierwsze
zabudowania. Oznacza to, że zbliżamy się do
Zalewu Rudka. Przed zalewem przepływamy
pod nisko zawieszonym mostem. Należy zachować tu szczególną ostrożność i pochylić się. Pomosty, gdzie możemy zakończyć spływ znajdują
się przy lewym brzegu zalewu. Obok jest duży
parking, przy którym prowadzą działalność liczne firmy zajmujące się kompleksową obsługą
spływów kajakowych na dowolnych etapach
odcinka z Obroczy do Szczebrzeszyna. Nad zalewem możemy zakończyć spływ i odpocząć na
17
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piaszczystej plaży lub kontynuować podróż po
przeniesieniu kajaka po prawej stronie śluzy.
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Kolejny etap prowadzi przez Zwierzyniec
do miejscowości Bagno. Jego przepłynięcie
zajmie nam około 2 godzin. Płynąc przez zabytkowy Park Środowiskowy w centrum
Zwierzyńca mijamy drewniany pomost przy
„Karczmie Młyn” (www.karczma-mlyn.pl)
z ogródkiem grillowym oferującym potrawy
z rusztu i dania regionalne. Możemy tu zatrzymać się na posiłek a później odwiedzić to
urokliwe miasteczko nazywane Perłą Roztocza. Warto tu zobaczyć Kościołek na wodzie
z XVIII w., odtworzony układ pałacowo-wodny z czasów Ordynacji Zamojskiej oraz Browar z 1806 r. Za parkiem przepływamy pod
mostem na drodze wojewódzkiej nr 858,
za którym Wieprz skręca i płynie na północ
w stronę Szczebrzeszyna. Na rzece jest już
mniej meandrów, występują miejscowe spłycenia. Po przepłynięciu około 4 km od Zalewu
Rudka docieramy do końca drugiego etapu
w miejscowości Bagno, gdzie przy drewnianych pomostach po obu stronach rzeki możemy odpocząć lub zakończyć spływ.

Odcinek 3
Kolejny etap do mostu w Żurawnicy
przepłyniemy w 1,5 godz. Za miejscowością Bagno rzeka płynie szerszym
korytem, a piaszczyste brzegi stają się
coraz wyższe. Na rzece występuje jedna przeszkoda – śluza w Turzyńcu,
której nie pokonamy kajakiem. Musimy dopłynąć do prawego brzegu
rzeki i przenieść kajak. Przed końcem
etapu mamy do pokonania niewielki
próg skalny. Za nim znajdują się drewniane pomosty zarówno na prawym,
jak i na lewym brzegu rzeki. Tu możemy odpocząć przed dalszą trasą lub zakończyć
spływ. Samochody z przyczepą do przewozu
kajaków dojadą tu z Żurawnicy utwardzoną drogą. Za Żurawnicą wpływamy na obszar Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego.
Rozciąga się tu widok na długie i wąskie pasy pól
położone na łagodnych wzniesieniach. Wieprz
płynie spokojnie rozległą doliną z dala od zabudowań. Miejscami koryto zwęża się i nurt staje
się szybszy. Płynąc dalej w dół rzeki na 314 km
przepływamy pod mostem na drodze z Brodów Małych do Kawęczyna. Po prawej stronie
rzeki na spłyconym brzegu możemy zakończyć
spływ lub rozpocząć kolejny etap.
Do Szczebrzeszyna pozostało nam
jeszcze około 1,5 godz. Jednak zanim
popłyniemy dalej, zachęcamy do odpoczynku w otoczeniu roztoczańskiej
przyrody. Przy lewym brzegu rzeki
znajduje się drewniana altana ze stołem i ławami. Dalej czeka nas kręty
i malowniczy odcinek rzeki. Wieprz
płynie w kierunku wzgórz Roztocza
Zachodniego. Przed końcem etapu
koryto zwęża się i nurt nabiera szybkości. Dopływamy do pierwszych zabudowań Szczebrzeszyna. Na 311 km

rzeki, na prawym brzegu znajduje się drewniany pomost a obok niego miejsce odpoczynku
z dużą zadaszoną altaną. 300 m dalej przepływamy pod mostem obok zabytkowego młyna
w Szczebrzeszynie. Pokonujemy tu nieduży uskok
skalny. Po lewej stronie rzeki przy stromym zboczu stoi drewniany pomnik chrząszcza – najsłynniejszego polskiego owada. Spływ możemy
zakończyć 100 m za zabytkowym młynem po
lewej stronie rzeki lub popłynąć dalej do centrum
Szczebrzeszyna. Wtedy mijamy most na drodze
wojewódzkiej nr 858 i kończymy spływ na lewym
brzegu rzeki w okolicy dworca autobusowego.
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4

16 km
4h 30

Deszkowice 300,3

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków

Michalów 303,3

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków

Szczebrzeszyn 309,8

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków,
szybki nurt

Szczebrzeszyn 310,5
próg wodny, szybki nurt

Szczebrzeszyn 310,9

20

miejsce odpoczynku
z ławkami i zadaszeniem

Odcinek 4

Szczebrzeszyn Michalów
Deszkowice Nielisz

Kolejny odcinek szlaku kajakowego na górnym
Wieprzu rozpoczynamy w Szczebrzeszynie
a kończymy na zalewie w Nieliszu. Rzeka osiąga szerokość kilkunastu metrów. Na trasie występują przeszkody w postaci pni i zwalonych
drzew. W okolicach dawnej cukrowni w Klemensowie trzeba przenieść kajak po podmokłych łąkach. Dalej rzeka malowniczo meandruje przez roztoczańskie łąki. Spływ kończymy
na największym w województwie lubelskim
zbiorniku retencyjnym w Nieliszu.
Trasę możemy podzielić na dwa etapy. Pierwszy ze Szczebrzeszyna do Michalowa (7 km,
ok. 2 godz.) a drugi z Michalowa do Nielisza
(9 km, ok. 2 godz. i 30 min.)
Spływ zaczynamy w Szczebrzeszynie obok
dworca autobusowego, gdzie możemy zwodować kajaki. Odcinek do Michalowa wymaga
większych umiejętności od kajakarzy, gdyż na
rzece występują liczne przeszkody w postaci powalonych drzew i pni. Po dopłynięciu do miejsca, gdzie działała cukrownia
w Klemensowie musimy przenieść kajak przez podmokłe łąki
na odcinku ok. 100 m. W Klemensowie można skorzystać
z usług restauracji i hoteliku
„Klemens” gdzie serwowane są
regionalne dania. Tutaj też znajduje się Muzeum Dawnych
Rzemiosł (roztoczańska kuźnia
kowalska, wiatrak typu koźlak)
oraz Muzeum Skarbów Ziemi i Morza z wystawą minerałów, skamieniałości, muszli oraz

ryb. W Michalowie miejsce wodowania/odbierania kajaków znajduje się na prawym brzegu
rzeki, nieopodal elektrowni wodnej i starej szkoły. Odcinek rzeki za Michalowem jest łatwiejszy
i częściej wybierany przez kajakarzy. Płyniemy łagodnym nurtem przez roztoczańskie łąki. Przed
zalewem w Nieliszu ostatnie miejsce wodowania/odbierania kajaków znajdziemy na prawym
brzegu rzeki w miejscowości Deszkowice. Stąd
po przepłynięciu ok. 800 m wpływamy na zbiornik wodny w Nieliszu, po którym płyniemy ok.
5 km. Spływ kończymy na zbiorniku od strony
wschodniej przy pomoście w pobliżu Mariny
(zob. mapa nr 5). Wychodzimy na plażę, gdzie w
sezonie letnim znajduje się strefa rekreacji z boiskiem do piłki siatkowej, ogródek letni z gastronomią, wędzarnia ryb, miejsce na grill i ognisko
oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego. Niedaleko stąd mamy też pole biwakowe, domki letniskowe oraz hotel Marina, gdzie serwowana jest
kuchnia regionalna.
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5

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
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6

12 km
Tarnogóra/
Izbica

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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Odcinek 6

Wirkowice Pierwsze
Tarnogóra/Izbica

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

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,
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7

24 km
Krasnystaw 247,9

5h 30

Odcinek 7

Tarnogóra/Izbica
Dworzyska Krasnystaw

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków

Dworzyska 259,5
300 m

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków,
sklep

Tarnogóra/
Izbica

Na tym odcinku Wieprz silnie meandruje, przepływa przez strefę Natura 2000 „Izbicki Przełom
Wieprza”, miejscami wcina się w malownicze
skarpy. Szerokość koryta rzeki wynosi około
10–15 m. Mogą występować przeszkody w postaci powalonych drzew. Nie ma przeszkód
hydrotechnicznych.
Ten odcinek spływu możemy podzielić na dwa
etapy. Pierwszy – z Tarnogóry do Dworzysk
(około 11 km, 2 h), a drugi – z Dworzysk do
Krasnegostawu (około 13 km, 3 h i 30 min).
Początek pierwszego etapu i jednocześnie
miejsce wodowania kajaków znajduje się na
prawym brzegu rzeki Wieprz, przy moście łączącym Tarnogórę z Izbicą, tuż poniżej jazu (!),
obok zabytkowego młyna wodnego. Do tego
miejsca można dojechać drogą asfaltową.

Trasa spływu jest malownicza. Wieprz silnie
meandruje na obszarze Natura 2000 „Izbicki Przełom Wieprza”. W okresie przelotów
i wezbrań występują liczne gatunki ptactwa.
Ten etap kończymy w Dworzyskach.

268,6

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

Tarnogóra 269,2
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miejsce do wodowania/
odbierania kajaków,
miejsce odpoczynku
z ławkami i zadaszeniem
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Tarnogóra/Izbica – Dworzyska – Krasnystaw

Odcinek 7
na odebrać kajaki i załadować je na przyczepę.
Kajaki należy przetransportować pod mostem
na lewą stronę drogi. Do tego miejsca prowadzi
droga asfaltowa. Pojazd służący do transportu kajaków zatrzymujemy na poboczu drogi.
Z Dworzysk po odpoczynku możemy udać się
w dalszą podróż kajakiem do Krasnegostawu.
Płyniemy blisko 3,5 godz. silnie meandrującą
rzeką przez obszar Natura 2000 pomiędzy miejscowościami Latyczów i Tuligłowy. Miejscami
rzeka wcina się w malownicze skarpy.

W tej wiosce na zboczu doliny położony jest zespół dworski z przełomu XIX i XX. obejmujący
dwór, park i spichlerz. Nieopodal znajduje się
sklep spożywczy. W Dworzyskach możemy za-
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kończyć spływ lub tylko odpocząć i popłynąć
dalej w kierunku Krasnegostawu.
W Dworzyskach dopływamy do lewego brzegu
rzeki Wieprz, bezpośrednio za mostem. Stąd moż-

Po dopłynięciu do Krasnegostawu możemy
wybrać jedno z dwu miejsc proponowanych na
zakończenie spływu. Pierwszy punkt docelowy
znajduje się na lewym brzegu rzeki poniżej
mostu przed stanicą WOPR w centrum miasta,
gdzie są dwa metalowe pomosty. Drugie miejsce gdzie możemy dopłynąć to przystań położona na obrzeżach miasta. Prowadzi do niej
przekop znajdujący się na lewym brzegu rzeki.
Miejsce to jest zaciszne, z wyznaczoną lokalizacją na ognisko i z drewnianymi ławami (planowana dodatkowa infrastruktura turystyczna).
Można tu rozbić namiot.
W Krasnymstawie, którego dzieje sięgają końca
XIV w., warto zatrzymać się na dłużej. Jest tutaj
bogata baza noclegowa i gastronomiczna oraz
liczne zabytki. Wśród atrakcji turystycznych należy wymienić m.in.: zespół klasztoru jezuitów
z barokowym kościołem św. Franciszka Ksawerego i kolegium jezuickim; rynek z zabytkowymi kamienicami; zespół klasztoru augustianów
– dawny i nowy; synagogę; jatki miejskie; dwór
– dawną siedzibę starostów; spichlerz; ogrody
Jana Pawła II przy kościele św. Franciszka Ksawerego i muzeum regionalne.
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8
235,0

12 km
3h

Odcinek 8

Krasnystaw
Stężyca Nadwieprzańska

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków

Na tym odcinku Wieprz silnie meandruje, przepływa przez Pawłowski Obszar Chronionego
Krajobrazu. Szerokość koryta rzeki wynosi około 15 m. Mogą występować przeszkody w postaci powalonych drzew. Nie ma przeszkód
hydrotechnicznych.
Początek tego odcinka i jednocześnie miejsce
wodowania kajaków znajduje się na lewym
brzegu rzeki Wieprz w Krasnymstawie, poniżej mostu. Możliwe jest także wodowanie kajaków poniżej wiaduktu obwodnicy Krasnegostawu - zjazd z obwodnicy przy prawym brzegu
rzeki. Lub z przystani kajakowej na obrzeżach
miasta – dojazd ulicą Rybią.
Trasa spływu jest malownicza. Wieprz silnie
meandruje płynąc przez Pawłowski Obszar
Chronionego Krajobrazu.

Punkt końcowy odcinka znajduje się bezpośrednio za drewnianym mostem w miejscowości
Stężyca Nadwieprzańska na prawym brzegu rzeki Wieprz. W zależności od poziomu wód
możliwe utrudnienia przy wydobyciu kajaków.

Krasnystaw 244,8

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków,
miejsce odpoczynku z wiatą
ze stołami i siedziskami,
grillowisko, biwak

Krasnystaw 246,0

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków,
WC

Krasnystaw 247,9

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków
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9

15 km
3h

Odcinek 9

Stężyca Nadwieprzańska
Borowica Dobryniów

Dobryniów 219,9

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków,
miejsce odpoczynku z wiatą
ze stołami i siedziskami

Borowica 224,1

początek Kanału
Wieprz-Krzna,
jaz, przenoska

Na tym odcinku Wieprz silnie meandruje, przepływa przez Pawłowski Obszar Chronionego
Krajobrazu. Szerokość koryta rzeki wynosi około 15 m. Miejscami rzeka wcina się w wysokie
malownicze skarpy Wyżyny Lubelskiej. Mogą
występować przeszkody w postaci powalonych drzew. Za Borowicą należy przenieść kajak
z powodu jazu.
Początek tego odcinka i jednocześnie miejsce
wodowania kajaków znajduje się na prawym
brzegu rzeki Wieprz bezpośrednio za drewnianym mostem w miejscowości Stężyca Nadwieprzańska.
Trasa spływu jest malownicza. Wieprz silnie meandruje płynąc przez Pawłowski Obszar Chro-

nionego Krajobrazu. Po około 10 km dopływamy do mostu na drodze łączącej miejscowości:
Łopiennik i Borowica. Tuż za mostem, na prawym brzegu Wieprza, możemy zatrzymać się
na odpoczynek lub zakończyć spływ.
Kontynuując spływ po około 800 m od mostu
dopływamy do jazu i początku kanału Wieprz-Krzna z urządzeniem piętrzącym. W tym miejscu bezwzględnie musimy wyciągnąć kajak
i przenieść go drogą lądową na lewym brzegu
rzeki. Stąd przed nami jeszcze około 4 km spływu do Dobryniowa.
Punkt końcowy tego odcinka znajduje się w Dobryniowie na lewym brzegu Wieprza w pobliżu
wiaty przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Borowica 224,9

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków

235,0

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków
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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

