
         259,5 ↑Dworzyska

     
miejsce do wodowania/ 

odbierania kajaków,  
sklep

         268,6 ↑Tarnogóra/ 
Izbica

   

   
miejsce do wodowania/ 

odbierania kajaków, 
miejsce odpoczynku  

z ławkami i zadaszeniem, 
WC

         269,2 ↑Tarnogóra

      
miejsce do wodowania/ 

odbierania kajaków, 
miejsce odpoczynku  

z ławkami i zadaszeniem

300 m

         247,9 ↑Krasnystaw

miejsce do wodowania/ 
odbierania kajaków

Most w okolicy Błoni Tarnogórskich
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7 Odcinek 7
Tarnogóra/Izbica 

  Dworzyska  Krasnystaw

24 km

5h 30

Na tym odcinku Wieprz silnie meandruje, prze-
pływa 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 po-
staci 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 łą-
czącym 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 „Izbic-
ki Przełom Wieprza”. W okresie przelotów  
i wezbrań występują liczne gatunki ptactwa. 
Ten etap kończymy w Dworzyskach. 

Meandry Wieprza na odcinku Tarnogóra – Dworzyska



Odcinek 7

Zabytkowy rynek w Krasnymstawie, w tle dawny ratuszMeandrujący Wieprz w okolicach Krasnegostawu

Na spływie na odcinku Dworzyska – Krasnystaw

2928

Tarnogóra/Izbica – Dworzyska – Krasnystaw
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 ka-
jaków 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 miej-
scowościami Latyczów i Tuligłowy. Miejscami 
rzeka wcina się w malownicze skarpy.

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 miej-
sce gdzie możemy dopłynąć to przystań po-
łożona na obrzeżach miasta. Prowadzi do niej 
przekop znajdujący się na lewym brzegu rzeki. 
Miejsce to jest zaciszne, z wyznaczoną lokaliza-
cją na ognisko i z drewnianymi ławami (plano-
wana 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 na-
leży wymienić m.in.: zespół klasztoru jezuitów 
z barokowym kościołem św. Franciszka Ksawe-
rego i kolegium jezuickim; rynek z zabytkowy-
mi kamienicami; zespół klasztoru augustianów 
– dawny i nowy; synagogę; jatki miejskie; dwór 
– dawną siedzibę starostów; spichlerz; ogrody 
Jana Pawła II przy kościele św. Franciszka Ksa-
werego i muzeum regionalne.

W tej wiosce na zboczu doliny położony jest ze-
spół 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-
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Przewodnik kajakowy

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

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

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

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


