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Dekalog kajakarza
 Wsiadaj i wysiadaj z kajaka ustawionego dziobem w górę rzeki.
 Przybijaj do brzegu zawsze pod prąd.
 Po wywrotce na głębokiej wodzie holuj kajak do brzegu
nie odwracając go.
 Nigdy nie wypuszczaj wiosła z ręki (zwłaszcza po wywrotce).
 Rzeczy wożone w kajaku zabezpiecz przed zamoczeniem
(włóż w nieprzemakalny worek) i zgubieniem w wodzie
(przywiąż do kajaka).
 Płynąc po rzece stale kontroluj powierzchnię wody przed dziobem kajaka, zwracając bacznie uwagę na wszelkie zmarszczki, fale
i wiry. Są to z reguły sygnały o rożnych podwodnych przeszkodach,
które musisz ominąć.
 Pilnie obserwuj tendencje zmian pogody.
 Nigdy nie pij alkoholu w trakcie płynięcia!
 Zwracaj uwagę na innych i pomagaj im w razie potrzeby.
 Mierz zamiary według sił, nigdy odwrotnie, nie szarżuj!
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Wstęp

Wstęp

Wyprawa kajakiem na górnym Wieprzu

Niniejszy przewodnik jest zaproszeniem na
Lubelszczyznę na spływy kajakowe na rzece
Wieprz. Jest to pierwsze tego typu wydawnictwo dla turystów, które służy praktyczną informacją na temat organizacji spływów kajakowych
na całej długości rzeki dostępnej dla kajakarzy
od miejscowości Hutki na Roztoczu do miasta
Dęblin. Łącznie jest to dystans przekraczający
300 km podzielony na ponad 20 odcinków.
Poszczególne odcinki zawierają opis szlaku,
mapę z zaznaczonymi miejscami istotnymi dla
kajakarza oraz kilometraż i orientacyjny czas
spływu. Podane czasy spływu nie obejmują czasu potrzebnego na zwiedzenie wymienionych
w tekście miejscowości i atrakcji turystycznych.
Należy także zaznaczyć, że w górnej części rzeki
znacznie dłużej pokonuje się dystans 1 km niż
w jej dolnym biegu.
Szerokość koryta rzeki wynosi od kilku metrów
w jej górnej partii do około 40 metrów w dol4

Spływ na dolnym Wieprzu

nym biegu. Wieprz różni się też głębokością.
W górnym odcinku rzeka jest płytsza, a jej dno
bardziej piaszczyste.
Podczas wypraw kajakiem niezwykłe wrażenie robią liczne meandry rzeki oraz dziewicza przyroda z bogatą roślinnością i licznym ptactwem. Wieprz płynie przez obszary
o unikatowych walorach przyrodniczych:
Roztoczański Park Narodowy, trzy Parki Krajobrazowe: Krasnobrodzki, Szczebrzeszyński
i Nadwieprzański, dwa Obszary Chronionego
Krajobrazu: Pawłowski i Pradolina Wieprza
oraz przez tereny objęte ochroną Natura
2000 – „Izbicki Przełom Wieprza” i „Dolny
Wieprz”.
Podróżując kajakiem można także poznać wiele
ciekawych miejsc i miejscowości – ich historii
i cennych zabytków. Nad Wieprzem spotkamy
m.in. dawne dworki i pałace. Na szlaku są miejsca, gdzie turysta może się zatrzymać, wysiąść

z kajaka, odpocząć, wybrać się na spacer po
okolicy i zwiedzić zabytki. Na dolnych odcinkach
Wieprza spływy kajakowe ułatwiają znaki informacyjne i ostrzegawcze oraz tablice informacyjne zamontowane nad brzegiem rzeki w miejscach odpoczynku i wodowania kajaków.
Mamy nadzieję, że przewodnik zachęci Państwa do aktywnego wypoczynku i odkrywania
piękna Lubelszczyzny.
Więcej informacji na temat turystyki kajakowej
na Wieprzu znajduje się na stronie internetowej
www.kajakiempowieprzu.pl
Zapraszamy na szlak i życzymy udanego
wypoczynku.

Nadwieprzańskie łąki
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Wstęp
Jak korzystać z przewodnika?
Każdej stronie z mapą przedstawiającą fragment szlaku przyporządkowana jest strona opisowa,
dotycząca tego samego odcinka. Mapy zostały tak zorientowane, aby kierunek spływu na mapach
przebiegał od dołu do góry. Żeby nie zaciemniać obrazu mapy kilometraż i symbole kajakowe
z opisem zostały umieszczone obok mapy.
Wyróżniona rzeka
z opisywanym szlakiem

Kilometraż liczony
od ujścia rzeki Wieprz do Wisły

Wycieczka kajakowa na Roztoczu

Informacje o rzece Wieprz
Wieprz jest jedną z największych rzek we
wschodniej Polsce. Według pomiarów GPS,
analizy dostępnych zdjęć lotniczych i satelitarnych, jej całkowita długość wynosi 368,3 km.
Ważniejsze dopływy Wieprza to: Tyśmienica
(75 km), Bystrzyca (70,3 km), Świnka (39,5 km),
Giełczew (44,8 km), Wolica (41,6 km), Łabuńka
(35,4 km) i Por (52,6 km).
Wieprz bierze swój początek w południowo
– wschodniej części województwa. Wypływa
z Jeziora Wieprzowego w Wieprzowie Tarnawackim, około 5 km od Tomaszowa Lubelskiego. Płynąc na północny-zachód przecina kilka
krain geograficznych: Roztocze Środkowe, Padół Zamojski, Działy Grabowieckie, Obniżenie
Dorohuckie, Płaskowyż Świdnicki, Wysoczyznę
Lubartowską, Pradolinę Wieprza i uchodzi do
Wisły w okolicy Dęblina. Niepowtarzalny krajobraz doliny rzeki Wieprz tworzą nieregularne, meandrujące koryto otoczone drzewami
6

i zaroślami, kwieciste łąki urozmaicone kępami
drzew i krzewów oraz malownicze skarpy i wytworzone na piasku murawy. Rzeka jest jednym
z najważniejszych korytarzy ekologicznych
w regionie, tworzy liczne siedliska dla wielu gatunków roślin i zwierząt.
Urozmaicona linia brzegowa, bogata roślinność i zadrzewienia na brzegach sprawiają, że
wody Wieprza są pełne życia. Występuje w nich
wiele gatunków ryb charakterystycznych dla
rzek nizinnych. Górny, roztoczański odcinek
Wieprza, stanowi krainę pstrąga i lipienia, które
osiągają tutaj imponujące rozmiary.
Dzięki centralnemu położeniu oraz trasie
przepływu, Wieprz jest określany jako główna
rzeka Lubelszczyzny. Jej wybitne walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz centralne położenie w województwie lubelskim stwarzają
doskonałe warunki do rozwoju turystyki aktywnej, głównie turystyki kajakowej. Pokonując
kajakiem kolejne odcinki rzeki możemy poznać
i podziwiać Lubelszczyznę.

miejsca charakterystyczne na trasie spływu

Kierunek północy
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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

10

346,6 ↑

miejsce do wodowania,
wypożyczalnia kajaków

11 km
5h

Hutki

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

Odcinek 1
Bondyrz Guciów

Początek spływu w Hutkach

Na trasie spływu

Pomosty w Bondyrzu, stąd przenosimy kajak
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Hutki – Bondyrz – Guciów

Na szlaku kajakowym

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”

Młyn wodny i Chata Rybaka w Bondyrzu
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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-

Rodzinny spływ kajakowy

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.

Popularna wśród turystów Zagroda Guciów
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2
Zwierzyniec 323,9 ↑

7 km

Odcinek 2

Guciów

Obrocz

Odcinek wyłączony ze spływów
miejsce do wodowania
kajaków

Zwierzyniec 324,0 ↑

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

Obrocz

329,1 ↑

miejsce do wodowania,
wypożyczalnie kajaków,
WC

Guciów

336,2 ↑
250 m

miejsce odbierania kajaków,
restauracja, noclegi
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Rzeka Wieprz na odcinku od Guciowa do Obroczy
na obszarze Roztoczańskiego Parku Narodowego
(RPN) jest wyłączona ze spływów kajakowych.
Zgodnie z ustanowionym dla Parku planem,
ochronie podlegają tu m.in. ekosystemy wodne zamieszkiwane przez rzadkie gatunki
ryb takie, jak piskorze i minogi. W obrębie RPN
dla turystów wytyczono wyłącznie oznakowane
szlaki piesze i rowerowe oraz ścieżki dydaktyczne.
Park został utworzony w 1974 r. dzięki staraniom
miłośników przyrody i leśników. Jego obszar
wynosi 8483 ha, z czego lasy zajmują ponad
95%. Siedziba dyrekcji RPN mieści się w zabytkowej willi Plenipotenta Ordynacji Zamojskiej
w Zwierzyńcu. Na terenie Parku znajduje się
13 rezerwatów leśnych oraz 5 obszarów ochrony ścisłej. Lasy RPN w dużej mierze zachowały
charakter naturalnych zespołów roślinnych.
Gatunkami dominującymi są: sosna, jodła i buk.
Jodły osiągają tu nawet 50 m wysokości i 470
cm obwodu, co czyni je jednymi z najwyższych
w Polsce. Możemy je podziwiać
na trasie ścieżek dydaktycznych
na Bukową Górę i Piaseczną Górę.
W 1982 roku do RPN sprowadzone zostały koniki polskie będące
potomkami dawnych dzikich
koni leśnych – tarpanów. Koniki
możemy zobaczyć w Zwierzyńcu w okolicy Stawów Echo oraz
we Floriance, gdzie funkcjonuje Ośrodek Stajennej Hodowli
Koników Polskich. Możemy tu
także zwiedzić Izbę Leśną, która
mieści się w odrestaurowanej
leśniczówce z pierwszej połowy

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN

XX wieku. Na pograniczu zabytkowej części
Zwierzyńca i terenów Parku od 1994 r. działa
Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN. Można
w nim obejrzeć stałą wystawę ukazującą walory przyrodnicze Roztocza oraz wystawy czasowe. Mieści się tu także punkt informacji turystycznej. Przy Ośrodku znajduje się duży parking. Tutaj ma swój początek większość ścieżek
dydaktycznych wyznaczonych na terenie RPN
a także trasa rowerowa do Florianki.

Ścieżka po wydmie nad Stawami Echo
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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

Brody Małe 314,0 ↑

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

Żurawnica 316,0 ↑
miejsce wodowania/
odbierania kajaków

Turzyniec 318,5 ↑

jaz niemożliwy
do przepłynięcia, przenoska

319,8 ↑

Bagno

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-

Początek spływu kajakowego w Obroczy

Powalone drzewa na trasie sływu

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

Obrocz – Zwierzyniec (Zalew Rudka)... – Szczebrzeszyn

Przystań z restauracją na trasie z Obroczy do Zalewu Rudka

Zalew Rudka, w tle pomosty i wypożyczalnie kajaków

piaszczystej plaży lub kontynuować podróż po
przeniesieniu kajaka po prawej stronie śluzy.

Kościółek na wodzie w Zwierzyńcu

18

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

W otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego

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.

Uskok skalny przy zabytkowym młynie w Szczebrzeszynie
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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 ↑
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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.

Plaża nad zalewem w Nieliszu, koniec spływu
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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

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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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.

Meandry Wieprza na odcinku Tarnogóra – Dworzyska

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

Most w okolicy Błoni Tarnogórskich
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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.

Na spływie na odcinku Dworzyska – Krasnystaw

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-

kończyć spływ lub tylko odpocząć i popłynąć
dalej w kierunku Krasnegostawu.
W Dworzyskach dopływamy do lewego brzegu
rzeki Wieprz, bezpośrednio za mostem. Stąd moż-

Meandrujący Wieprz w okolicach Krasnegostawu
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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.

Zabytkowy rynek w Krasnymstawie, w tle dawny ratusz
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8
Stężyca
↑
Nadwieprzańska 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 – Stężyca Nadwieprzańska

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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Zespół klasztorny jezuitów w Krasnymstawie
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9

15 km
3h
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

Odcinek 9

Stężyca Nadwieprzańska
Borowica Dobryniów

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

Stężyca
235,0 ↑
Nadwieprzańska

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków
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Kościół w Borowicy
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10

18 km
3h 40
Trawniki 202,1 ↑

400 m

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

Trawniki 205,2 ↑
most kolejowy

Oleśniki 208,1 ↑
800 m

most drogowy,
miejsce wodowania/
odbierania kajaków,
sklep,
agroturytyka

Odcinek 10

Dobryniów

Oleśniki
Trawniki

Na tym odcinku Wieprz silnie meandruje. Szerokość koryta rzeki wynosi około 15 m. Bardzo
zmienny poziom wody w zależności od pory
roku. Mogą występować przeszkody w postaci
powalonych drzew przez bobry.
Początek tego odcinka i jednocześnie miejsce
wodowania kajaków znajduje się na lewym
brzegu rzeki w Dobryniowie. Można do niego
dojechać drogą asfaltową samochodem z przyczepą na kajaki. Przez ostatnie 100 m do tego
miejsca prowadzi droga gruntowa.
Trasa spływu jest malownicza, Wieprz silnie meandruje. Po ponad 10 km dopływamy do mostu na drodze prowadzącej do miejscowości

Wieprz meandrujący wśród łąk

Dobryniów 219,9 ↑

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

Na trasie spływu
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Dobryniów – Oleśniki – Trawniki
Oleśniki, która znajduje się na lewym brzegu
rzeki. Stąd w odległości około 800 m od rzeki
w Oleśnikach w agrokwaterze „Domek nad
Wieprzem” możemy zarezerwować pokoje

Miejsce odpoczynku w Trawnikach

na nocleg. Miejsce do wodowania/odbierania
kajaków znajduje się pod mostem na lewym
brzegu Wieprza. Samochodem z przyczepą na
kajaki można dojechać do mostu, pod most
prowadzą schody. Najwygodniej jest dopłynąć kajakiem
przy dopływie rzeki Marianki
na lewym brzegu Wieprza około 11 m od mostu. Tutaj brzeg
rzeki jest niższy.
Płynąc dalej za Oleśnikami,
po około 3 km przepływamy
pod mostem kolejowym. Stąd
mamy jeszcze nieco ponad
2,5 km do Trawnik. Miejsce docelowe tego odcinka spływu
znajduje się przed mostem na
lewym brzegu rzeki gdzie jest
zamocowany dla kajakarzy
pomost. Znajduje się tutaj rów-

Odcinek 10
nież zadaszona altana z ławami i stołem, przy
której można odpocząć. Łatwo tu dojechać
samochodem z przyczepą na kajaki przez parking Ochotniczej Straży Pożarnej. W Trawnikach
możemy zakończyć spływ lub popłynąć dalej
w dół rzeki w kierunku Dorohuczy.
Miejscowość Trawniki jest siedzibą gminy
Trawniki. Do najcenniejszych atrakcji turystycznych Trawnik należą pozostałości po zespole
dworsko-parkowym z przełomu XIX i XX w.,
w tym: czworak, spichlerz, młyn wodny, dom
młynarza, kordegarda, pozostałości bramy,
budynki wznoszone na przełomie XIX i XX w.,
kaplica grobowa Michalskich oraz park i aleja kasztanowa założone na pocz. XX w., oraz
cmentarz wojenny z I i II wojny światowej.

Kaplica grobowa Michalskich w Trawnikach

Pomost w Trawnikach

Meandry Wieprza w Trawnikach
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Spływ kajakowy w Trawnikach

Meandry Wieprza w Trawnikach
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11
Jaszczów 183,0 ↑

19 km
4h

przystań kajakowa,
miejsce do wodowania/
odbierania kajaków,
miejsce na ognisko,
ośrodek wypoczynkowy

Łysołaje

188,0 ↑

miejsce odpoczynku
z wiatą i WC,
agroturystyka

Siostrzytów 192,3 ↑
650 m

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków,
miejsce odpoczynku,
sklep

Odcinek 11

Trawniki Pełczyn/Dorohucza
Siostrzytów Jaszczów

Na tym odcinku Wieprz silnie meandruje. Szerokość koryta rzeki wynosi około 15 m. Bardzo
zmienny poziom wody w zależności od pory
roku. Mogą występować przeszkody w postaci
powalonych drzew przez bobry.
Odcinek można podzielić na kilka etapów i zakończyć spływ w wybranym miejscu do wodowania/odbierania kajaków lub przepłynąć go
w całości podczas jednego spływu.
Spływ zaczynamy w Trawnikach przed mostem na lewym brzegu rzeki gdzie jest zamocowany pomost dla kajakarzy. Można tu dojechać
samochodem z przyczepą na kajaki przez parking Ochotniczej Straży Pożarnej.
Po przepłynięciu prawie 4 km (około 50 min)
mijamy most pod drogą krajową nr 12 między
Pełczynem a Dorohuczą. Za mostem na lewym brzegu rzeki dopływamy do pierwszego

Pomost w Trawnikach

Dorohucza 198,0 ↑

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków

Trawniki 202,1 ↑

400 m

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków,
miejsce odpoczynku z wiatą
ze stołami i siedziskami,
sklep
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Wieprz w Trawnikach
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Trawniki-Pełczyn/Dorohucza – ... – Jaszczów

Odcinek 11

Ośrodek Rekreacyjny – Przystań w Jaszczowie

Miejsce wodowania i odbierania kajaków w Siostrzytowie

miejsca, w którym możemy zakończyć spływ
lub odpocząć. Do tego miejsca prowadzi od
Pełczyna droga asfaltowa. Ostatnie 200 m to
droga gruntowa, po której można tu dojechać
samochodem z przyczepą.
Płynąc dalej w kierunku Siostrzytowa, malowniczo meandrująca rzeka prowadzi nas
przez Nadwieprzański Park Krajobrazowy. Po
pokonaniu kolejnych 5,6 km (po około 1 h
10 min) po lewej stronie mijamy miejsce gdzie

Z Aleksandrem Dobą na trasie spływu
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do Wieprza wpływa rzeka Giełczew. Ponad
100 m dalej przed mostem na drodze prowadzącej do Siostrzytowa możemy zatrzymać się
na odpoczynek na prawym brzegu Wieprza
gdzie są ławki i kosz na śmieci. W tym miejscu możemy też zakończyć spływ. Samochód
z przyczepą łatwo tu dojedzie po drodze asfaltowej od strony Siostrzytowa po odbiór kajaków.
Na lewym brzegu na 188 kilometrze w miejscowości Łysołaje znajduje się miejsce odpoczynku z wiatą i wc, zarządzane przez Gospodarstwo
Agroturystyczne „Siedlisko
Cyganka”.
Jeśli chcemy kontynuować
spływ do miejsca docelowego w Jaszczowie pozostaje nam jeszcze blisko
10 km (około 2 h). Na tym
etapie rzeka malowniczo
meandruje przez Nadwieprzański Park Krajobrazo-

wy. Nieco ponad 3 km przed Jaszczowem
przepływamy pod mostem kolejowym. Punkt
końcowy tego odcinka spływu znajduje się
w Ośrodku Rekreacyjnym w Jaszczowie
(www.nadwieprzem.org), którym opiekuje
się Stowarzyszenie Turystyki Aktywnej „Nad
Wieprzem”. Kajakiem możemy dopłynąć do
lewego lub prawego brzegu rzeki. Warto teraz
zrobić dłuższą przerwę. Jesteśmy na przystani
kajakowej z zadaszonymi wiatami, ławeczkami
i stolikami oraz miejscem na rozbicie namiotów i rozpalenie ogniska, grilla. Do dyspozycji

jest boisko do plażówki, siłownia zewnętrzna i
kort tenisowy. Chętni mogą skorzystać z wypożyczalni rowerów. W sąsiedztwie przystani
znajduje się Szkolne Schronisko Młodzieżowe z trzydziestoma miejscami noclegowymi. Można także zarezerwować noclegi w
agrokwaterze U Niewiadomskich, która jest
położona około 400 m od przystani kajakowej w Jaszczowie. Na trasie do agroturystyki
znajduje się Dwór Kickich z pocz. XIX w., aktualnie wyremontowany i będący własnością
prywatną.

Natura Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego

Jaszczów – dwór Kickich
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12

22 km
Łęczna

161,2 ↑

5h

850 m

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków,
sklep

Wólka
167,0 ↑
Łańcuchowska

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków,
miejsce odpoczynku,
agroturystyka

Milejów

Na przeważającej części odcinka Wieprz silnie meandruje. Szerokość koryta rzeki wynosi
około 15–20 m. Bardzo zmienny poziom wody
w zależności od pory roku. Mogą występować przeszkody w postaci powalonych drzew
przez bobry.
Odcinek można podzielić
na kilka etapów i zakończyć
spływ w wybranym miejscu
do wodowania/odbierania
kajaków lub przepłynąć go
w całości podczas jednego
spływu.
Spływ zaczynamy w Ośrodku Rekreacyjnym w Jaszczowie z lewego lub prawego brzegu rzeki. Płyniemy
przez Nadwieprzański Park
Krajobrazowy. Po pokonaniu

Odcinek 12

Jaszczów Milejów
Wólka Łańcuchowska
Łęczna
2 km (po około 20 min) dopływamy na lewym
brzegu Wieprza do miejsca wodowania/odbierania kajaków w Milejowie. Miejscowość ta
jest siedzibą gminy.
Za Milejowem rzeka zaczyna coraz bardziej meandrować. Po przepłynięciu kolejnych 10 km

Na szlaku kajakowym

181,0 ↑

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków

Jaszczów 183,0 ↑

przystań kajakowa,
miejsce do wodowania/
odbierania kajaków,
miejsce na ognisko,
ośrodek wypoczynkowy
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Nadwieprzański Park Krajobrazowy, okolice Milejowa
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Jaszczów – Milejów –... – Łęczna

Odcinek 12

Kościół w Łańcuchowie

Pałac w Łańcuchowie

(około 2 h) mijamy po lewej stronie miejscowość Łańcuchów z zabytkowym zespołem
pałacowo-parkowym (aktualnie własność
prywatna), który widzimy z bliska płynąc kajakiem. Stąd do najbliższego miejsca odpoczynku
w Wólce Łańcuchowskiej mamy jeszcze prawie
3,5 km (około 40 min).

Na trasie spływu
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W Wólce Łańcuchowskiej miejsce do odbierania/wodowania kajaków znajduje się na lewym
lub prawym brzegu Wieprza (tuż za mostkiem).
Jeśli planujemy w tym miejscu zakończyć
spływ, samochód z przyczepą po kajaki musi
przejechać ostatnie 200 m drogi przez łąki.
Można zarezerwować noclegi w agrokwaterze
„Guz” w Łańcuchowie,
ok. 1,3 km od miejsca odbierania kajaków (pieszo
ok. 16 min.).
Punkt ostatni spływu
znajduje się prawie 6 km
od Wólki Łańcuchowskiej w Łęcznej na prawym brzegu rzeki. Jest
to miejsce do odbierania/wodowania kajaków
z możliwością rozbicia
namiotów, do którego
ostatnie 200 m samo-

chód z przyczepą na kajaki pokonuje po drodze utwardzonej płytami betonowymi.
Będąc w Łęcznej warto zwiedzić to miasto.
Jest ono siedzibą gminy i powiatu łęczyńskiego oraz posiada wielowiekową historię
i interesujące zabytki. Stare miasto posiada
charakterystyczny układ urbanistyczny z trzema rynkami, który kształtował się od XV do
początku XIX w. Wśród zabytków należy wymienić m.in.: renesansowy rzymskokatolicki
kościół św. Marii Magdaleny wybudowany
w latach 1618-1631; zespół dworsko-parkowy

Na trasie spływu

na Podzamczu, który obejmuje XIX-wieczny
dwór, oficynę, spichlerz oraz pozostałości po
zabudowaniach gospodarczych; późnobarokowy budynek mansjonarii wybudowany około 1639 r. czy Dużą Synagogę, której historia
sięga pierwszej połowy XVII w.

Miejsce wodowania i odbierania kajaków w Łęcznej
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13
Zawieprzyce 143,5 ↑
200 m

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków,
sklep,
Szkolne Schronisko
Młodzieżowe PTSM

Kijany

147,8 ↑

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków,
miejsce na ognisko

Kijany

148,4 ↑

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

Łęczna

19 km
5h

Na tym odcinku Wieprz wije się przez Nadwieprzański Park Krajobrazowy. Częściowo
płynie przełomami o stromych zboczach, których wysokość dochodzi niekiedy do 25 m.
Szerokość koryta rzeki wynosi około 15 – 20
m. Mogą występować przeszkody w postaci
powalonych drzew. Nie ma przeszkód hydrotechnicznych (progów, jazów itp.).
Początek odcinka i jednocześnie miejsce
wodowania kajaków znajduje się na nadwieprzańskich łąkach w Łęcznej, na prawym
brzegu Wieprza (161,2 km). Dojazd do rzeki
drogą utwardzoną jest dobry. Wodowanie kajaków nie sprawia problemów, zakole rzeki jest
piaszczyste.
Przez pierwsze 3 km opływamy Łęczną od strony zachodniej. Zaraz za mostem na trasie Lu-

Odcinek 13

Łęczna Kijany
Zawieprzyce

blin–Łęczna, Wieprz przebija się przez Wyżynę
Lubelską. Wysokie brzegi sięgają w niektórych
miejscach do 25 metrów ponad poziom wody.
Zbocza doliny porasta ciepłolubna roślinność,
rzadkie gatunki traw i ziół. Miejscami na zboczach widać odsłonięte utwory kredowe. Płyniemy przez obszar Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego. Po minięciu położonych
wysoko na skarpach miejscowości: Witaniów,
Karolin i Nowogród możemy zatrzymać się
i odpocząć na lewym brzegu rzeki.
W Kijanach za mostem na prawym brzegu
Wieprza możemy zakończyć spływ lub urządzić sobie odpoczynek. Znajduje się tutaj
miejsce urządzone dla kajakarzy z pomostem,
wiatą rekreacyjną wraz z ławkami, punktem na
ognisko, tablicami informacyjnymi i koszami

161,2 ↑

850 m

46

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków,
sklep

Pałac neorenesansowy w Kijanach
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Łęczna – Kijany – Zawieprzyce

Odcinek 13

Wiata w Kijanach, w tle „Dworek nad Wieprzem”

Pomost dla kajakarzy w Kijanach

na śmieci. Kto chce zostać na dłużej w Kijanach
może zarezerwować sobie nocleg w „Dworku
nad Wieprzem”, który znajduje się w pobliżu
tego miejsca wypoczynkowego.
Około 700 – 800 m dalej w dół rzeki dopłyniemy
w Kijanach do kolejnego miejsca odpoczynku,
które znajduje się na lewym brzegu Wieprza
przy zabytkowym zespole pałacowo-parkowym. Jest tutaj drewniany pomost oraz punkt
na ognisko. A w sąsiedztwie jest zlokalizowany zabytkowy neorenesansowy Pałac Sonnenbergów z XIX w. i Szkolne Schronisko
Młodzieżowe przy Zespole Szkół Rolniczych,
w którym można zarezerwować nocleg i posiłek. Będąc w Kijanach warto zwiedzić także zabytkowy barokowy kościół pw. św. Anny z przełomu XVII i XVIII w. Na cmentarzu parafialnym
znajduje się grobowiec rodziny Skłodowskich –
przodków Marii Skłodowskiej-Curie (późniejszej
48

noblistki), która spędzała wakacje w dworku
stryja Ksawerego w pobliskich Zawieprzycach,
który był dzierżawcą majątku.
Po przystanku w Kijanach, możemy kontynuować spływ. Do miejsca docelowego w Zawieprzycach mamy jeszcze około 4 km.
Dalej dolina robi się bardziej płaska i zaczynają
dominować łąki. Rzeka ciągle zmienia koryto
podmywając brzegi. Występuje tutaj dużo zakoli. W Spiczynie z lewej strony do Wieprza wpada Bystrzyca, natomiast zaraz po prawej stronie
ukazują się ruiny zamku w Zawieprzycach.
Punkt końcowy znajduje się przy moście w Zawieprzycach na prawym brzegu rzeki Wieprz,
obok szkoły. Zawieprzyce to dawna siedziba
magnacka rodu Zawieprzkich, którzy posiadali
tu zamek obronny w XVI w.
Znajdujemy się w malowniczym miejscu przy
wzgórzu zamkowym, skąd roztacza się wspa-

niały widok. Jest tutaj zespół pałacowo-parkowy, w skład którego wchodzą ruiny zamku
i barokowa kaplica zamkowa z końca XVII w.,
lamus z pierwszej połowy XVII w. (obecnie muzeum), ruiny klasycystycznej oranżerii z połowy XIX w., oficyna barokowa z XVIII w. (odbudowana po wojnie i przeznaczona na szkołę)
z barokową bramą wjazdową. Na kopcu przed
wzgórzem zamkowym stoi kolumna toskańska,
pochodząca prawdopodobnie z końca XVII w.
i będąca wotum ówczesnego właściciela Za-

wieprzyc, Atanazego Miączyńskiego, za szczęśliwy powrót z wyprawy wiedeńskiej. Obiekt
jest ogólnodostępny, natomiast nad zwiedzaniem muzeum i kaplicy czuwa Stowarzyszenie
Chorągiew Zamku w Zawieprzycach Atanazego Miączyńskiego Herbu Suchekomnaty
(www.suchekomnaty.pl). Tutaj też możemy
zarezerwować sobie nocleg i wyżywienie
w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym PTSM,
które ma ofertę zarówno dla turystów indywidualnych i grupowych (www.spzawieprzyce.pl).

Ruiny zamku z XVII w w Zawieprzycach
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14
Wólka
Rokicka

129,7 ↑

10,6 km

Odcinek 14

Zawieprzyce

Rokitno

2h 30

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

Rokitno

132,9 ↑
700 m

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków,
sklep

Czerniejów 133,7 ↑

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków

Wymysłów 137,9 ↑

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

Wola

140,7 ↑

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków

Zawieprzyce 143,5 ↑
200 m

50

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków,
sklep,
Szkolne Schronisko
Młodzieżowe PTSM

Wieprz na tym odcinku malowniczo
meandruje. Szerokość koryta rzeki wynosi około 15 – 20 m. Mogą występować utrudnienia w postaci powalonych
drzew. Nie ma przeszkód hydrotechnicznych (progów, jazów itp.) i nie trzeba
przenosić kajaków.
Początek odcinka i jednocześnie miejsce
wodowania kajaków znajduje się przy
moście w Zawieprzycach na prawym
brzegu rzeki Wieprz, obok szkoły.
Na tym dystansie rzeka malowniczo meandruje przez łąki. Przed nami trzy miejsca do wodowania/odbierania kajaków gdzie można zatrzymać się na krótki odpoczynek lub zakończyć
spływ. Żadne z nich nie posiada infrastruktury
turystycznej. Pierwsze miejsce znajduje się na
lewym brzegu rzeki na wysokości miejscowości Wola (przed Jawidzem), około 3 km od startu w Zawieprzycach. Ze względu na łagodny
brzeg i względnie dobry dojazd (ostatnie kilkaset metrów to droga gruntowa), w Woli można
rozpoczynać lub kończyć spływy.
Po pokonaniu kolejnych 3 km dopływamy
tuż za mostem w Wymysłowie na lewym
brzegu Wieprza do następnego miejsca
do wodowania/odbierania kajaków. Tutaj
w przypadku niskiego stanu wody wodowanie/odbieranie kajaków może być
utrudnione.
Ponad 4 km dalej dopływamy na prawym
brzegu rzeki w miejscowości Czerniejów
do kolejnego miejsca gdzie można rozpoczynać lub kończyć spływy. Dojazd do
niego samochodów z przyczepą na kajaki

Meandrujący Wieprz

jest dobry. Stąd do miejsca docelowego w Rokitnie mamy jeszcze tylko 800 m.
Punktem końcowym jest miejscowość Rokitno. Kajakami dobijamy do lewego brzegu
rzeki przed mostkiem dla ruchu pieszo-rowerowego. Do tego miejsca drogą utwardzoną
od strony miejscowości Rokitno mogą dojechać samochody z przyczepą po odbiór kajaków. Dla osób poszukujących najbliższego
noclegu polecamy agroturystykę „Stodoła” (13
miejsc noclegowych) z miejscem na ognisko,
boiskiem do gry, placem zabaw i możliwością
rezerwacji posiłków.

Na spływie kajakowym

51

15

13,3 km
Lubartów 119,6 ↑

3h

Odcinek 15

Rokitno

Serniki
Lubartów

1700 m

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

Serniki

124,6 ↑

300 m

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków.
miejsce na ognisko, WC,
sklep

Wólka
Rokicka

129,7 ↑

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

Rokitno

132,9 ↑
700 m

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków,
sklep
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Wieprz na tym odcinku tylko miejscami meandruje. Szerokość koryta rzeki wynosi około 15 –
20 m. Mogą występować przeszkody w postaci
powalonych drzew. Przy moście w Sernikach
należy uważać na kamienie i drewniane pale po
dawnym drewnianym moście. Nie ma innych
przeszkód hydrotechnicznych (progów, jazów
itp.) i nie trzeba przenosić kajaków.
Początek odcinka i jednocześnie miejsce wodowania kajaków znajduje się na lewym brzegu
rzeki przed mostkiem dla
ruchu pieszo-rowerowego.
Można tutaj dojechać drogą
utwardzoną tylko od strony
miejscowości Rokitno. Od
Czerniejowa do Wólki Rokickiej (nieco ponad 1 km)
płyniemy odcinkiem rzeki
prawie o biegu prostym,
dalej aż do Baranówki rzeka
mocno meandruje zmieniając miejscami swój bieg
w kierunku przeciwnym.
Tuż za miejscowością Czerniejów należy uważać na
wypłycenia i głazy.
Po przepłynięciu 3,2 km od
miejsca startu dopływamy na lewym brzegu rzeki do przystani kajakowej
(www.tomikajaki.pl). Znajduje się tutaj zadaszona
wiata, tipi, miejsce na rozbicie namiotów i ognisko.

Kajakarze na trasie spływu

Kajakarze na przystani kajakowej Tomi Kajaki

Tipi, przystań kajakowa Tomi Kajaki
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Rokitno – Serniki – Lubartów

Most w Sernikach

Oznakowanie na przystani kajakowej w Sernikach

Ranczo Arka w Sernikach
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Można w tym miejscu
odpocząć lub zostać na
dłużej na nocleg i zamówić katering.
Do przystani kajakowej
w Sernikach dopłyniemy po pokonaniu
kolejnego odcinka rzeki o długości 5,10 km.
Na tym etapie Wieprz
malowniczo meandruje. W Sernikach przed
mostem na prawym
brzegu znajdziemy wiaty wypoczynkowe, toalety i miejsce na ognisko. Można tu wodować
i odbierać kajaki. Jeśli chcemy zatrzymać się
w tej miejscowości na dłużej, możemy zwiedzić późnobarokowy kościół z 1776 roku zaprojektowany przez Jakuba Fontanę (50 m
od przystani) i/lub udać się do gospodarstwa
agroturystycznego Ranczo Arka (ok. 300 m
od przystani kajakowej www.ranczoarka.pl)
gdzie znajdują się m.in.: mały zwierzyniec, liczne atrakcje dla dzieci, noclegi (dla 16-18 osób)
z możliwością zamówienia kateringu. W małym
zoo można zobaczyć zwierzęta europejskie
i egzotyczne jak np. strusie, lamy, muflony,
renifery, osły, kozy, bociany czy najdziwaczniejsze kury.
Z Sernik do Lubartowa mamy do pokonania kajakiem dystans
o długości 5 km. Na
tym odcinku bieg rzeki
jest przeważnie prosty,
występuje mało meandrów. Przy moście
w Sernikach należy
zachować ostrożność.

Odcinek 15
Przy niskim stanie wody można zaczepić
o kamienie, występuje widoczny spadek, najlepiej trzymać się środka rzeki.
Na wysokości Lubartowa zatrzymujemy
się na lewym brzegu Wieprza, na piaszczystej plaży gdzie jest drewniana wiata
wypoczynkowa i miejsce na ognisko.
Jest to odpowiednie miejsce do wodowania jak i odbierania kajaków. Można
do niego dojechać od centrum Lubartowa ul. Wierzbową, ostatnie 600 m
to droga utwardzona kruszywem. Od
miejsca gdzie dopłynęliśmy kajakiem
mamy tylko 1 km do centrum miasta.
Polecamy
zwiedzić
w Lubartowie przynajmniej najważniejsze
zabytki. Miasto jest siedzibą gminy i powiatu
lubartowskiego. Jego
historia sięga pierwszej
połowy XVI w. Lubartów nazywany pierwotnie Lewartowem
(od herbu Firlejów –
Lewart) był prywatnym
miastem szlacheckim
założonym przez Piotra Firleja. Z dawnych
wieków zachowało się
wiele zabytków. Warto
zwiedzić m.in.: zespół
pałacowy Sanguszków
z XVIII w.; barokową
bazylikę pw. Św. Anny
z XVIII w. czy barokowy
klasztor oo. Kapucynów
z XVIII w.

Kościół w Sernikach

Plaża w Lubartowie, miejsce wodowania kajaków

Miejsce wypoczynkowe dla kajakarzy w Lubartowie
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16

19,3 km
Leszkowice 102,0 ↑
900 m

4h

Odcinek 16

Lubartów Szczekarków
Leszkowice (przystań kajakowa)

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków,
sklep

Wieprz na tym odcinku malowniczo meandruje. Szerokość koryta rzeki wynosi około
15–20 m. Mogą występować utrudnienia
w postaci powalonych drzew. Trzeba zachować ostrożność przy moście w miejscowości
Chlewiska, ponieważ na filarach mostu zatrzymują się płynące części drzew. Należy także
uważać na pale w rzece za Szczekarkowem
oraz na wyspę pośrodku Wieprza na wysokości
Górki Lubartowskiej. Nie ma innych przeszkód
hydrotechnicznych (progów, jazów itp.) i nie
trzeba przenosić kajaków.

Szczekarków 117,0 ↑

500 m

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

Lubartów 119,6 ↑

1700 m

56

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

Początek odcinka i jednocześnie miejsce wodowania kajaków mamy w Lubartowie na lewym
brzegu Wieprza, na piaszczystej plaży gdzie
jest drewniana wiata wypoczynkowa i miejsce
na ognisko. Jest to odpowiednia lokalizacja do
wodowania jak i odbierania kajaków. Można
do niego dojechać od centrum Lubartowa
ul. Wierzbową, ostatnie 600 m to droga utwardzona kruszywem.
Po przepłynięciu 800 m mijamy most na drodze łączącej Lubartów i miejscowość Chlewiska. Należy tutaj uważać na części drzew, które często zatrzymują się na filarach mostu. Po
pokonaniu kolejnych 600 m przepływamy pod
mostem kolejowym. Stąd mamy już tylko 1 km
do miejsca odpoczynku w Szczekarkowie.
Do przystani kajakowej w Szczekarkowie
(www.kajaki-lubartow.pl) dopływamy na lewym
brzegu rzeki. Została tutaj przygotowana odpowiednia infrastruktura dla kajakarzy, tj. drewniana wiata, pole namiotowe, miejsce na ognisko
i grill, bieżąca woda i toaleta. W tym miejscu
można zatrzymać się na dłuższy pobyt z nocle-

Przystań kajakowa Oryl w Szczekarkowie

giem lub na krótki odpoczynek i popłynąć dalej
w kierunku Leszkowic.
Po kolejnych 4,5 km przepływamy pod mostem
na drodze wojewódzkiej nr 815 Lubartów-Parczew. Za nim 1 km dalej należy uważać na pale
w rzece. Od mostu mamy już niecałe 4 km do
wyspy na Wieprzu położonej na wysokości Górki
Lubartowskiej. Należy ją ominąć po lewej stronie.
Od wyspy pozostało nam prawie 7 km do pierwszego miejsca wodowania/odbierania kajaków
w Leszkowicach. Znajduje się ono tuż za mostem na lewym brzegu Wieprza. Do przystani
kajakowej w Leszkowicach dopłyniemy po pokonaniu kolejnych 1,7 km. Znajduje się ona na
prawym brzegu rzeki, na polanie, tuż za wsią (ta
lokalizacja jest widoczna na mapie nr 17). Jest
tutaj toaleta i miejsce na ognisko. Można także
rozbić namiot i przenocować. Interesującą atrakcją w Leszkowicach jest kościół pw. św. Józefa
Oblubieńca i św. Jana Chrzciciela. Jest on przykładem drewnianej architektury sakralnej okresu
dwudziestolecia międzywojennego, wyrastającym z tradycji budownictwa ludowego.
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17

19,3 km
4h

Serock

91,5 ↑

900 m

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków,
świetlica, sklep

Leszkowice 100,3 ↑

1700 m

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

Leszkowice 102,0 ↑
900 m

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków,
sklep
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Odcinek 17

Leszkowice (przystań kajakowa)
Wola Skromowska

Wieprz na tym odcinku miejscami meandruje.
Szerokość koryta rzeki wynosi około 15–20 m.
Mogą występować utrudnienia w postaci
powalonych drzew. Nie ma przeszkód hydrotechnicznych (progów, jazów itp.) i nie trzeba
przenosić kajaków.
Początek odcinka i jednocześnie miejsce wodowania kajaków znajduje się w Leszkowicach
na przystani kajakowej na prawym brzegu rzeki, na polanie, tuż za wsią (100,3 km). Jest tutaj
toaleta i miejsce na ognisko. Można także rozbić
namiot i przenocować.
Na tym etapie spływu płyniemy malowniczymi
meandrami. Po pokonaniu 8,80 km dopływamy
do Serocka. Tutaj tuż za mostem, na prawym
brzegu rzeki znajduje się miejsce gdzie można odpocząć lub zakończyć spływ. Samochód
z przyczepą łatwo podjedzie po kajaki. Najbliższy nocleg możemy znaleźć w świetlicy
wiejskiej oddalonej stąd ponad 500 m. Niecałe
3 km od Serocka znajduje się miejscowość Firlej, znany ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy
z bogatą bazą noclegową i gastronomiczną.
Do Woli Skromowskiej, miejsca docelowego
tego odcinka, dopływamy po przepłynięciu kolejnych ponad 10 km. Zbliżając się do tej miejscowości najpierw przepływamy pod mostem
na drodze krajowej S19. Płyniemy dalej jeszcze
kilkaset metrów. Miejsce wodowania/odbierania
kajaków (zob. na mapie nr 18) znajduje się na
prawym brzegu rzeki tuż przed lub za mostem
na drodze wojewódzkiej nr 808. Można tutaj dojechać drogą asfaltową. Kilkaset metrów od tego
miejsca znajdziemy w Woli Skromowskiej gospo-

darstwo oferujące noclegi (6 miejsc) i miejsce na
ognisko.

Drewniany most w Leszkowicach.
Na lewym brzegu miejsce wodowania kajakow

Przystań kajakowa w Leszkowicach

Wieprz z lotu ptaka
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18
Zakalew

70,0 ↑

11 km

Odcinek 18

Wola Skromowska

Zakalew

2h
miejsce do wodowania/
odbierania kajaków,
świetlica wiejska

Tyśmienica
(Kock)

3,0
500 m

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków,
sklep

Wola
↑
Skromowska 80,9

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków

Wola
↑
Skromowska 81,0

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków
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Wieprz na tym odcinku miejscami meandruje. Szerokość koryta rzeki wynosi około 15–20
m. Mogą występować utrudnienia w postaci
powalonych drzew. Nie ma przeszkód hydrotechnicznych (progów, jazów itp.) i nie trzeba
przenosić kajaków. Początek obszaru Natura
2000 „Dolny Wieprz”.
Początek odcinka i jednocześnie miejsce wodowania kajaków znajduje się w Woli Skromowskiej na prawym brzegu rzeki tuż przed lub za
mostem na drodze wojewódzkiej nr 808. Można tutaj łatwo dojechać drogą asfaltową.
Na tym etapie Wieprz miejscami meandruje. Po
przepłynięciu 3,0 km dopływamy do ujścia rzeki
Tyśmienicy – prawego dopływu Wieprza. W tym
miejscu możemy płynąć dalej w dół rzeki w kierunku Zakalewa lub skręcić w prawo i wpłynąć
pod prąd do Tyśmienicy. Szerokość koryta tej rzeki
wynosi około 3-4 metrów, a nurt jest łagodny. Płynięcie kajakiem pod prąd na Tyśmienicy nie powinno sprawiać trudności. Po przepłynięciu około
3 km dopływamy do stadionu miejskiego w Kocku gdzie można wyciągnąć kajaki i zrobić długi
postój lub zakończyć spływ. Może też tutaj dojechać samochód z przyczepą po odbiór kajaków.
Stąd warto udać się na rynek, który jest oddalony
kilkaset metrów dalej, zwiedzić miasteczko lub
skorzystać z bazy noclegowej i gastronomicznej.
W Kocku do zwiedzenia rekomendujemy m.in.
następujące zabytki i atrakcje: zespół pałacowy
księżnej Anny Jabłonowskiej z XVII w. z parkiem
i rozległymi stawami; kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z XVIII w.; odnowiony rynek; budynek rabinacki „Rabinówka”;
cmentarz wojenny żołnierzy Samodzielnej
Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka

Pałac Jabłonowskich Kock

Rzeka Wieprz w okolicy Zakalewa

Kleeberga; cmentarz żydowski; multimedialne
muzeum historii Kocka.
Od ujścia Tyśmienicy do Wieprza do miejsca docelowego w Zakalewie mamy około 7,50 km.
Punkt końcowy tego odcinka znajduje się na
prawym brzegu rzeki. Jest to miejsce do odbierania i wodowania kajaków. Może do niego dojechać samochód z przyczepą na kajaki. Ostatnie
200–300 m drogi to odcinek nieutwardzony, który
przebiega przez łąkę. Możemy tutaj kończyć i/lub
rozpoczynać spływy. Około 250 m od brzegu rzeki znajduje się świetlica wiejska gdzie może przenocować 20 osób. Do dyspozycji jest kuchnia,
łazienka i prysznic. Jest także możliwość rozbicia
namiotu na ogrodzonym placu przy świetlicy
(więcej informacji na www.kajakiempowieprzu.pl).
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19

10,1 km

Zakalew

Odcinek 19
Jeziorzany

2h

Jeziorzany 59,9 ↑

300 m

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków, sklep

Jeziorzany 60,0 ↑
300 m

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków, sklep

Zakalew

70,0 ↑

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków,
świetlica wiejska
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Wieprz na tym odcinku meandruje. Szerokość
koryta rzeki wynosi około 20–40 m. Mogą występować utrudnienia w postaci powalonych
drzew. Nie ma przeszkód hydrotechnicznych
(progów, jazów itp.) i nie trzeba przenosić kajaków. W okolicach Jeziorzan liczne rozlewiska,
zwłaszcza w okresie wiosennym.
Początek odcinka i jednocześnie miejsce wodowania kajaków znajduje się na prawym brzegu
rzeki w Zakalewie. Jest to miejsce do odbierania i wodowania kajaków. Może do niego dojechać samochód z przyczepą na kajaki. Ostatnie
200–300 m drogi to odcinek nieutwardzony,
który przebiega przez łąkę.
Tym odcinkiem płyniemy licznymi zakolami
przez obszar Natura 2000. Występują tu starorzecza i zastoiny oraz siedliska lęgowe ptaków.
Zbliżając się do Jeziorzan dostrzegamy, że koryto rzeki znacznie poszerza się. W okresie wiosennym występują liczne rozlewiska.
W Jeziorzanach spływ możemy
zakończyć w dwu miejscach na
prawym brzegu Wieprza. Pierwsze
z nich znajduje się przed mostem,
przy ul. Jeziornej, w sąsiedztwie
budynku miejscowej Ochotniczej
Straży Pożarnej. To miejsce (odpowiednie zarówno do wodowania
jak i odbierania kajaków) rekomendujemy kajakarzom, ponieważ
można do niego łatwo dojechać
drogą asfaltową samochodem
z przyczepą. Drugie miejsce do
wodowania/odbierania kajaków

Łąki nad Wieprzem w okolicach Jeziorzan

znajdziemy w dole rzeki tuż za mostem gdzie
zamontowany jest pomost dla kajakarzy a obok
znajduje się plenerowa siłownia i miejsce na
ognisko. Można do niego dojechać ul. Młyńską.
Więcej informacji na temat historii i atrakcji tej
miejscowości znajdziecie w następnym rozdziale. Kilkaset metrów od brzegu rzeki miejsca
noclegowe (10 miejsc) oferuje Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Jeziorzanach.

Miejsce wodowania-odbierania kajaków w Jeziorzanach
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20
Drążgów

41,2 ↑

20 km
4h

Odcinek 20
Jeziorzany Drążgów
Baranów

600 m

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków,
miejsce odpoczynku
z ławkami i zadaszeniem,
pole namiotowe,
miejsce na ognisko,
WC, sklep

Szerokość koryta rzeki na tym odcinku wynosi
od około 20 m do ponad 40 m. Występują liczne meandry, na brzegach przeważają łąki i kępy
drzew. Nie ma przeszkód hydrotechnicznych
(betonowych progów, jazów itp.) i nie trzeba
przenosić kajaków. Miejscami w nurcie rzeki
występują powalone drzewa i gałęzie.
W Jeziorzanach spływ możemy rozpocząć
w dwu miejscach na prawym brzegu Wieprza.
Pierwsze z nich znajduje się przed mostem,
przy ul. Jeziornej, w sąsiedztwie budynku miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. To miejsce
(odpowiednie zarówno do wodowania jak i odbierania kajaków) rekomendujemy kajakarzom,
ponieważ można do niego łatwo dojechać dro-

gą asfaltową samochodem z przyczepą. Drugie
miejsce do wodowania/odbierania kajaków

Kościół parafialny w Jeziorzanach

Jeziorzany 59,9 ↑

300 m

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków, sklep

Jeziorzany 60,0 ↑
300 m
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miejsce do wodowania/
odbierania kajaków, sklep

Na trasie spływu
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Jeziorzany – Drążgów – Baranów

Drewniana zabudowa w Jeziorzanach

Na szlaku kajakowym
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znajdziemy w dole rzeki tuż za
mostem gdzie zamontowany jest
pomost dla kajakarzy a obok znajduje się plenerowa siłownia i miejsce na ognisko. Można do niego
dojechać ul. Młyńską.
Zanim wybierzemy się na spływ,
warto zobaczyć miejscowość Jeziorzany. Jest ona położona nad
samym Wieprzem. Do dziś zachował się XVI-wieczny układ ulic. Za
sprawą zachowanej częściowo
drewnianej zabudowy miejscowość przypomina plener do filmu
z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Drewnianym domom
uroku dodają misternie wykonane
okiennice i zdobione ganki usytuowane szczytami do drogi.
Niedaleko rynku, od strony
wschodniej, stoi murowany kościół pw. św. Trójcy wybudowany
na wzór nadwiślańskich spichlerzy
w Kazimierzu Dolnym. Pierwot-

Odcinek 20
nie była to świątynia drewniana, pod koniec
XVII wieku obmurowano ją.
Miejscowość Jeziorzany ma swoją współczesną nazwę dopiero od 1964 r. Wcześniej przez
blisko 400 lat nazywała się Łysobyki. Do 1870 r.
Łysobyki były miastem.
Na odcinku od Jeziorzan płyniemy meandrującą rzeką w strefie Natura 2000 i przez Obszar
Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza”. Występują tu liczne starorzecza i zastoiny oraz siedliska lęgowe ptaków. Miejscami
odpoczynku mogą być dzikie piaszczyste
plaże, których jest sporo zwłaszcza kiedy poziom rzeki jest niski.
Po blisko 19 km od Jeziorzan dopływamy do
Drążgowa. Na prawym brzegu Wieprza, kilkaset metrów przed mostem, jest urządzone
miejsce wypoczynkowe dla kajakarzy z wiatą
i ławkami, toaletą, miejscem na ognisko i na
rozbicie namiotów na nocleg (www.kajakidra-

zgow.pl). Tutaj można odpocząć albo skończyć
zaplanowany spływ. Jest to także odpowiednie
miejsce do wodowania kajaków. Prowadzi do
niego od drogi asfaltowej droga utwardzona z
płyt i kruszywa na długości około 400 m, którą
można dojechać samochodem z przyczepą na
kajaki.
Po odpoczynku w Drążgowie można popłynąć dalej w kierunku Baranowa. Po 600 m
przepływamy pod mostem na drodze łączącej Baranów i Ułęż. A po kolejnych 600 m
dopływamy do miejsca wodowania/odbierania kajaków w Baranowie. Po zakończonym
spływie oprócz Baranowa warto zobaczyć także malowniczo położone na prawym brzegu
Wieprza miejscowości: Sobieszyn – kolebkę
rodu Sobieskich oraz Ułęż gdzie znajduje się
klasycystyczny zespół pałacowo-parkowy
z XIX w. z pałacem, który jest miniaturą warszawskiego Belwederu.

Miejsce wodowania–odbierania kajaków w Baranowie
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21
Kośmin

19,0 ↑
400 m

przystań kajakowa, miejsce
do wodowania/odbierania
kajaków, wypożyczalnia
kajaków, wiaty ze stołami
i siedziskami oraz kontener
sanitarny z toaletami,
sklep, kemping

Strzyżowice 21,6 ↑
450 m

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków, sklep

Białki Dolne 29,4 ↑

miejsce odpoczynku
z wiatą, stolikami i ławami,
miejscem na ognisko
oraz WC

Dwór Osmolice 30,3 ↑

hotel i restauracja,
miejsce odpoczynku

Baranów 40,0 ↑
1,1 km

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków, sklep

Drążgów

41,2 ↑

600 m

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków,
pole namiotowe,
miejsce na ognisko,
WC, wiata, sklep
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21 km
4h

Odcinek 21
Baranów Osmolice
Białki Dolne Kośmin

Szerokość koryta rzeki na tym odcinku wynosi
od około 20 m do ponad 40 m. Występują liczne
meandry, przeważają wysokie brzegi, na których
znajdują się pastwiska i kępy drzew. Nie ma tu
przeszkód hydrotechnicznych (betonowych progów, jazów itp.) i nie trzeba przenosić kajaków.
Miejscami w nurcie rzeki występują powalone
drzewa i gałęzie. Pod mostem przed Kośminem
są widoczne drewniane paliki – pozostałości po
dawnym moście.
Miejsce do wodowania/odbierania kajaków znajduje się w Baranowie na lewym brzegu rzeki,
około 0,5 km za mostem drogowym na Wieprzu
i blisko 1 km od centrum miejscowości (ul. Rynek
wraz z parkingiem). Jest ono oznaczone znakiem
informacyjnym. Można do niego dojechać kierując się od ulicy Rynek na północ ulicą Błotną.
Zanim jednak wyruszymy z nurtem rzeki warto
zwiedzić Baranów. Z ważniejszych atrakcji turystycznych polecamy późnobarokowy kościół pw.
św. Jana Chrzciciela wybudowany w drugiej połowie XVIII w. w miejscu drewnianej świątyni. Proponujemy odwiedzić także Izbę Tradycji Garncarskich utworzoną przy Gminnym Centrum
Kultury w Baranowie przy ul. Rynek (tel. kontaktowy:
81 883-40-27). Baranów słynie z tradycji garncarskich sięgających XVI w. W Izbie znajdują się zbiory
dawnych mistrzów, dokumenty, cenne pamiątki
oraz fotografie przekazane przez rodziny garncarzy.
Przez Baranów i okolice przebiega sieć oznakowanych szlaków rowerowych jako fragment Krainy
Rowerowej (www.krainarowerowa.pl). Do dyspozycji turystów są także szlaki konne i ornitologiczne.
Wyprawa kajakiem z Baranowa dostarcza turystom
wielu wrażeń. Rzeka meandruje w otoczeniu dziewiczej przyrody. Płynie w strefie Natura 2000 i przez

Miejsce wodowania kajaków w Baranowie

Izba Tradycji Garncarskich w Baranowie

Obszar Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza”. Występują tutaj siedliska lęgowe ptaków.
Na tym odcinku podróży możemy podziwiać starorzecza, zakola i meandry, do których przylegają
łąki i pastwiska. Wiosną i w czasie wakacji towarzyszyć wam będą ptasie koncerty. Częstym widokiem są także kaczki lub łabędzie nieme płynące
rzeką w bezpiecznej odległości od kajakarzy.
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Baranów – Osmolice - Białki Dolne – Kośmin

Odcinek 21

Po dwóch godzinach podróży z Baranowa
dopływamy na prawym brzegu Wieprza do
miejsca odpoczynku przy Dworze Osmolice
(www.dworosmolice.pl). Tutaj znajduje się restauracja i hotel. Możemy posilić się i zarezerwować
nocleg. Od brzegu rzeki do dworu mamy blisko
200 m. Dojdziemy do niego polną drogą. Jeśli
chcemy zatrzymać się tylko na odpoczynek i posiłek w restauracji kajak możemy zostawić na brzegu rzeki. Dawniej dwór należał do Zofii Sikorskiej,
córki generała Władysława Sikorskiego. Z tego
miejsca w połowie września 1939 r. gen. Sikorski
wyruszył przez Rumunię do Londynu.
Płynąc w dół Wieprza, po 15 minutach, na prawym brzegu w Białkach Dolnych znajdziemy
kolejne miejsce odpoczynku (29,4 km) z zadaszoną wiatą, stolikami i ławami, miejscem na
ognisko oraz toaletą. Tutaj możemy wypocząć

w plenerze albo zatrzymać się na dłużej
i rozbić namiot na
nocleg. Jest to także
odpowiednie miejsce
do wodowania/odbierania kajaków gdzie
można rozpocząć lub
skończyć zaplanowany
odcinek podróży kajakiem. Do tego miejsca
prowadzi droga asfaltowa wśród rozległych łąk.
Na 21,6 km dopływamy do miejscowości Strzyżowice. Jest ono oznaczone znakiem informacyjnym i znajduje się na lewym brzegu rzeki.
To także odpowiednie miejsce do wodowania/
odbierania kajaków gdzie można rozpocząć lub
skończyć zaplanowany odcinek spływu. Znajduje
się ono około 50 m od drogi asfaltowej biegnącej
przez wieś Strzyżowice.
Od Strzyżowic po minięciu mostu, który znajduje się na drodze krajowej nr 17, do Kośmina
mamy jeszcze około 20 minut. Przystań „Kośmin” znajdziecie na lewym brzegu rzeki na 19
km. W tym miejscu znajduje się m.in. dworek
z drugiej połowy XIX w. wybudowany przez Kossaków, w którym urodziła się znana pisarka, Zofia
Kossak. W dworku znajdują się: punkt informacji
turystycznej z materiałami promocyjnymi i lokal-

nymi produktami, salon z malowidłami, salonik
pisarki i izba tradycji.
Dopłynięcie kajakiem do przystani jest bezpieczne. Przy znaku „Kośmin” należy płynąć kilkadziesiąt
metrów rowem do stawu gdzie jest zamontowany
drewniany pomost. Po wyjściu na brzeg znajdziecie się na terenie zespołu dworsko-parkowego
położonego w malowniczym zakolu rzeki. Między
dworkiem a Wieprzem na rozległej polanie w otoczeniu drzew urządzone jest dla turystów miejsce
wypoczynkowe. Są tu zadaszone drewniane wiaty ze stołami i siedziskami oraz kontener sanitarny
z toaletami. W miejscowym sklepie (około 0,4 km
od przystani) możecie uzupełnić prowiant. Jeśli
chcecie zatrzymać się tutaj na dłużej i skorzystać
także z innych atrakcji turystycznych w okolicy,
możecie na kempingu nad samym Wieprzem

Wodowanie kajaków w Białkach Dolnych

Dworek Kossaków obok przystani w Kośminie

Pomost na przystani w Kośminie

Dworek w Osmolicach – restauracja i hotel
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Dopływamy rowem z rzeki do przystani w Kośminie

(www.kempingzielonadolina.pl), w sąsiedztwie
przystani, rozbić namiot lub przyjechać kamperem
i zanocować. Są tutaj: wypożyczalnia kajaków, pole
namiotowe, stanowiska na przyczepy i kampery,
prysznice i toalety oraz plac zabaw.
Przystań Kośmin to także miejsce do wodowania/
odbierania kajaków gdzie można rozpocząć lub
skończyć zaplanowany odcinek spływu.
W Kośminie możecie korzystać ze szlaków rowerowych tworzących sieć tras w ramach Krainy
Rowerowej (www.krainarowerowa.pl), a także
ze szlaku konnego i ornitologicznego. W punkcie informacji turystycznej w dworku zapytajcie
o mapy i przewodniki turystyczne.
Stąd możecie wybrać się rowerem, jadąc lasem
wzdłuż czarnego szlaku, do Rezerwatu Piskory.
Następnie dojeżdżając do niebieskiej pętli rowerowej warto zwiedzić Puławy z okazałym
zabytkowym zespołem pałacowo-parkowym
Czartoryskich a także miejscowość Gołąb gdzie
znajduje się zabytkowy kościół w stylu renesansu północnego, Dom Loretański oraz Muzeum
Nietypowych Rowerów. Warto udać się także
na wycieczkę rowerową do Ryk oddalonych stąd
około 7 km na prawym brzegu rzeki Wieprz.
Więcej informacji na temat atrakcji turystycznych w okolicy znajdziecie na
www.kempingzielonadolina.pl.
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22
Dęblin

0,5 ↑

18,5 km
3h 50

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków,
wiata ze stołami i siedziskami,
miejsce na ognisko

Skoki

2,4 ↑

500 m

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków,
sklep, miejsce na ognisko

Dęblin Masów 3,9 ↑

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków,
miejsce na ognisko

Bobrowniki/
Niebrzegów

9,3 ↑

Odcinek 22
Kośmin Bobrowniki/
Niebrzegów Dęblin Masów
Skoki Dęblin

Końcowy odcinek dolnego Wieprza, który rekomendujemy na spływy, to Kośmin – Dęblin
o długości 18,5 km. Od wiosny 2019 r. w Dęblinie jest ostatnie miejsce przed ujściem rzeki do
Wisły, do którego można dojechać samochodem z przyczepą i odebrać kajaki po zakończeniu spływu.
Na tym dystansie rzeka nieco mniej meandruje, ale sam spływ nic nie traci na uroku.
Szerokość koryta rzeki wynosi od około 20 m
do ponad 40 m. Po obu brzegach bogata flora
i ptactwo oraz rustykalne krajobrazy. Z Kośmina
do ujścia Wieprza do Wisły pozostało już tylko
19 km. Przed nami także miasto Dęblin z licznymi zabytkami, które warto zobaczyć.
Przy dworku w Kośminie możemy rozpocząć spływ albo kontynuować rozpoczętą
wcześniej podróż w kierunku Dęblina. Kajaki
wodujemy przy pomoście na stawie, a następnie dopływamy rowem do rzeki.

Wodowanie kajaków w Kośminie

Na szlaku z Kośmina do Bobrownik

500 m

miejsce do wodowania/
odbierania kajaków, sklep,
miejsce na ognisko

Kośmin

19,0 ↑
400 m

przystań kajakowa, miejsce
do wodowania/odbierania
kajaków, wypożyczalnia
kajaków, wiaty ze stołami
i siedziskami oraz kontener
sanitarny z toaletami,
sklep, kemping
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Na szlaku z Kośmina do Bobrownik
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Kośmin – Bobrowniki/Niebrzegów... – Skoki

Zabytkowy kościół w Bobrownikach

Po przepłynięciu blisko 10 km na prawym
brzegu rzeki Wieprz tuż za mostem mamy wioskę Bobrowniki. To miejsce odpoczynku i wodowania/odbierania kajaków. W pobliżu jest
droga asfaltowa łącząca miejscowości: Gołąb
i Dęblin. Stąd mamy nieco 0,5 km do pobliskiego sklepu spożywczego. Przez Bobrowniki biegł
przed wiekami handlowy szlak bursztynowy.
Dzisiaj przez tę miejscowość został poprowadzony międzynarodowy szlak rowerowy o nazwie
Bursztynowy Szlak Greenways (www.krainarowerowa.pl), który symbolicznie nawiązuje do
tamtych tradycji. W Bobrownikach moglibyśmy
przesiąść się z kajaków na rowery i dojechać po-

Dęblin Masów – zakończenie spływu
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marańczowych szlakiem Greenways do Dęblina
oddalonego stąd około 6 km.
Do XIX w. Bobrowniki miały prawa miejskie
i były prężnym ośrodkiem handlowym. Miejscowość ta straciła na znaczeniu kiedy to w pobliskim Dęblinie wybudowano twierdzę zwaną
Iwanogrodem. Atrakcją turystyczną, którą dziś
Bobrowniki mogą się poszczycić, jest ponad
500-letni kościół o wystroju barokowym. Jest
on atrakcją szlaku renesansu lubelskiego. Do
zabytków zalicza się także cmentarze: parafialny i żydowski.
Na lewym brzegu rzeki Wieprz, dokładnie
naprzeciwko Bobrownik, znajduje się wioska
Niebrzegów. Płynąc zauważymy tablicę informacyjną, która wskazuje, że to miejsce odpoczynku. Możemy tutaj na rozległej polanie
zaplanować krótki odpoczynek albo piknik
z ogniskiem. Od wiosny do jesieni mogą nam
tu także towarzyszyć pasące się konie lub krowy z okolicznych gospodarstw.
Jeśli na wysokości Bobrownik/Niebrzegowa
planujemy zakończyć spływ to zdecydowanie
polecamy prawy brzeg rzeki w Bobrownikach
tuż za mostem. Łatwo jest tutaj dojechać samochodem z przyczepą i odebrać kajaki.

Odcinek 22

Dęblin Masów – odbieranie kajaków

Płynąc dalej, 5 km za Bobrownikami, dopływamy na prawym brzegu do Dęblina Masowa gdzie znajduje się rozległa polana. To
przedmieście Dęblina. Do tego miejsca można
dojechać samochodem z przyczepą i odebrać
kajaki. Możemy tutaj zakończyć spływ i udać się
na zwiedzanie miasta, dawnej carskiej twierdzy.
Albo odpocząć lub urządzić piknik z ogniskiem
i udać się w dalszą podróż kajakiem do kolejnego miejsca w Skokach.
Chętnym proponujemy dalszą podróż kajakiem. Po 1,5 km dopłyniemy na lewym brzegu
do wioski Skoki gdzie jest oznakowane miejsce odpoczynku dla kajakarzy na nadrzecz-

nej polanie. Można tutaj zorganizować piknik
z ogniskiem. To już przedostatni przystanek
dla kajakarzy na rzece Wieprz. W tym miejscu
można zakończyć spływ i odebrać kajaki lub
popłynąć do ostatniego punktu – w Dęblinie,
w którym kończą się spływy na Wieprzu. W Dęblinie zatrzymujemy się na prawym brzegu
rzeki Wieprz, między mostem kolejowym i drogowym, gdzie znajduje się zadaszona wiata dla
turystów. Stąd do ujścia rzeki do Wisły mamy
już tylko 0,5 km i nieco ponad 1,5 km do Bramy
Lubelskiej dęblińskiej twierdzy. W miasteczku
jest baza noclegowa i gastronomiczna oraz komunikacja autobusowa i kolejowa.

Fort Mierzwiączka w Dęblinie
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Kośmin – Bobrowniki/Niebrzegów... – Skoki

Twierdza Dęblin – Brama Lubelska

Pomnik Lotników nocą

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Warto w Dęblinie zatrzymać się na dłużej
i zobaczyć XIX-wieczne fortyfikacje i obiekty zabytkowe takie jak:
• Twierdza Dęblin wraz ze znajdującym się na
jej terenie muzeum, która została wybudowana u ujścia rzeki Wieprz do Wisły w latach
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1838 –1878 według projektu rosyjskiego generała Iwana Dehna,
• forty towarzyszące twierdzy i reduty,
• pałac Mniszchów/Jabłonowskich, przebudowany w stylu klasycystycznym na wzór Warszawskich Łazienek,
• zespół dworca Kolei Nadwiślańskiej z przełomu XIX i XX w.,
• kościół pw. Chrystusa Miłosiernego – dawną
cerkiew unicką z II połowy XVIII w.,
• Muzeum Sił Powietrznych
• czy cmentarz wojenny Balonna.
Dęblin można zwiedzać korzystając z wytyczonych ścieżek rowerowych. Choć dzisiaj miasto
znane jest przede wszystkim z tradycji polskiego
lotnictwa (w okresie międzywojennym funkcjonowała tu Szkoła Podchorążych Lotnictwa,
a obecnie jest uczelnia lotnicza), szczególnie zachęcamy do zwiedzenia Twierdzy Dęblin, która
miała decydujący wpływ na rozwój miejscowości.
W związku z tym, że twierdza nadaj jest obiektem
wojskowym, wcześniej trzeba zamówić przewodnika i ustalić termin wejścia. Więcej informacji
można znaleźć w punkcie informacji turystycznej
w Dęblinie przy ul. 15 PP Wilków 5 (www.btszal.pl).

Uwagi praktyczne
 Pływanie w kamizelce asekuracyjnej zwiększa bezpieczeństwo osób
nie pewnie czujących się na wodzie; w przypadku dzieci nałożenie
kamizelki jest obowiązkowe!
 Biwakowanie na terenach leśnych dozwolone jest tylko na
wyznaczonych polach namiotowych, a rozpalanie ognisk jedynie
w miejscach do tego przeznaczonych.
 Śmieci nie zakopujemy, lecz pakujemy w foliową torbę i po
zakończeniu spływu zostawiamy w miejscu do tego wyznaczonym.
 Trzeba posiadać szczelnie zapakowaną apteczkę z podstawowymi
środkami opatrunkowymi i przeciwbólowymi, a także kremy przeciw
ukąszeniom owadów i zbytniej opaleniźnie.
 Komórki i cyfrowe aparaty fotograficzne zabieramy tylko w sprawdzonych opakowaniach wodoszczelnych.
 Okulary powinny być chronione przy pomocy gumki.
 Worki nieprzemakalne są absolutnie konieczne; sporadycznym kajakarzom wystarczą te z grubej folii na śmieci.
 Linka o przekroju co najmniej 6mm wystarczy nam jako cumka.
Mokre ciuchy też fajnie na tym wiszą.
 Pęcherze powstają tylko na dłoniach suchych i rozgrzanych, dlatego
należy je często zanurzać w wodzie, zanim skóra dostatecznie nie
zgrubieje.

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

