
         300,3 ↑Deszkowice

miejsce do wodowania/ 
odbierania kajaków

         303,3 ↑Michalów

miejsce do wodowania/ 
odbierania kajaków

         309,8 ↑Szczebrzeszyn

    
miejsce do wodowania/ 

odbierania kajaków,  
szybki nurt

         310,5 ↑Szczebrzeszyn

      
próg wodny, szybki nurt

         310,9 ↑Szczebrzeszyn

miejsce odpoczynku 
z ławkami i zadaszeniem
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Kolejny odcinek szlaku kajakowego na górnym 
Wieprzu rozpoczynamy w Szczebrzeszynie 
a kończymy na zalewie w Nieliszu. Rzeka osią-
ga szerokość kilkunastu metrów. Na trasie wy-
stępują przeszkody w postaci pni i zwalonych 
drzew. W okolicach dawnej cukrowni w  Kle-
mensowie trzeba przenieść kajak po podmo-
kłych łąkach. Dalej rzeka malowniczo mean-
druje przez roztoczańskie łąki. Spływ kończymy  
na największym w województwie lubelskim 
zbiorniku retencyjnym w Nieliszu. 

Trasę możemy podzielić na dwa etapy. Pierw-
szy ze Szczebrzeszyna do Michalowa (7 km, 
ok.  2  godz.) a drugi z Michalowa do Nielisza 
(9 km, ok. 2 godz. i 30 min.)
Spływ zaczynamy w Szczebrzeszynie obok 
dworca autobusowego, gdzie możemy zwo-
dować kajaki. Odcinek do Michalowa wymaga 
większych umiejętności od kajakarzy, gdyż na 
rzece występują liczne przeszkody w postaci po-
walonych drzew i pni. Po dopłynięciu do miej-
sca, gdzie działała cukrownia  
w Klemensowie musimy prze-
nieść kajak przez podmokłe łąki 
na odcinku ok. 100 m. W  Kle-
mensowie można skorzystać 
z usług restauracji i hoteliku 
„Klemens” gdzie serwowane są 
regionalne dania. Tutaj też znaj-
duje się Muzeum Dawnych 
Rzemiosł (roztoczańska kuźnia 
kowalska, wiatrak typu koźlak) 
oraz Muzeum Skarbów Zie-
mi i Morza z wystawą minera-
łów, skamieniałości, muszli oraz 

ryb. W Michalowie miejsce wodowania/odbie-
rania kajaków znajduje się na prawym brzegu 
rzeki, nieopodal elektrowni wodnej i starej szko-
ły. Odcinek rzeki za Michalowem jest łatwiejszy 
i częściej wybierany przez kajakarzy. Płyniemy ła-
godnym nurtem przez roztoczańskie łąki. Przed 
zalewem w Nieliszu ostatnie miejsce wodowa-
nia/odbierania kajaków znajdziemy na prawym 
brzegu rzeki w miejscowości Deszkowice. Stąd 
po przepłynięciu ok. 800 m wpływamy na zbior-
nik 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 bo-
iskiem do piłki siatkowej, ogródek letni z gastro-
nomią, wędzarnia ryb, miejsce na grill i ognisko 
oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego. Niedale-
ko stąd mamy też pole biwakowe, domki letni-
skowe oraz hotel Marina, gdzie serwowana jest 
kuchnia regionalna. 
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„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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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


