
INFORMACJE KRAJOZNAWCZE 
 

Wisła – najważniejsza i najdłuższa rzeka Polski 

o długości 1047 km. Jest także najdłuższą rzeką 

w zlewisku Morza Bałtyckiego. Źródła rzeki 

znajdują się w południowej Polsce, na wysokości 

1106 m n.p.m., na zachodnim stoku Baraniej Góry 

w Beskidzie Śląskim, są to: Biała Wisełka 

i uznawana za pierwotne źródło, Czarna Wisełka, jak 

również potok Malinka. Zasadniczy kierunek biegu Wisły jest południkowy. 

Wisła przepływa przez wiele dużych miast, takich jak Kraków, Sandomierz, 

Puławy, Warszawa, Płock, Włocławek, Toruń, Bydgoszcz, Świecie, 

Grudziądz, Tczew i Gdańsk. Wisła posiada deltę i uchodzi do Zatoki Gdańskiej. 

 

 

Brudzeński Park Krajobrazowy – utworzony w roku 1988, leży na prawym 

brzegu Wisły na północny zachód od Płocka i obejmuje przyujściowy odcinek 

Skrwy Prawej wraz z przyległymi kompleksami leśnymi Brwilno, Brudzeń, 

Sikórz oraz w północnej części Parku polodowcową rynnę Karwosiecko-

Cholewicką z jeziorami Józefowskimi. Powierzchnia Parku wynosi 31,71 km², 

natomiast jego otulina zajmuje 43,97 km². 

 

Rezerwat przyrody Sikórz – leśny rezerwat przyrody na terenie gminy Bru-

dzeń Duży w województwie mazowieckim. Leży w obrębie Brudzeńskiego 

Parku Krajobrazowego. Został utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa 

i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 grudnia 1980 r. na powierzchni 136,60 ha. 

W 2002 roku został powiększony i obecnie zajmuje powierzchnię 217,40 ha. 

Wokół rezerwatu ustanowiono otulinę o powierzchni 580,87 ha. 

Celem ochrony jest zachowanie malowniczego odcinka rzeki Skrwy oraz nad-

brzeżnych zbiorowisk łęgowych i grądowych o charakterze naturalnym, z licz-

nymi pomnikowymi drzewami oraz stanowiskami roślin chronionych. 

Obszar rezerwatu podlega ochronie czynnej. 
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Rajd dofinansowany ze środków finansowych Gminy Kozienice. 
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CELE RAJDU 

 popularyzacja pieszej turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa  

 popularyzacja czynnego wypoczynku po pracy i nauce; 

 poznanie najciekawszych zabytków krajoznawczych Polski; 

 poznanie walorów turystyczno-przyrodniczych rzeki Wisły; 

 zdobywanie odznak turystyczno-krajoznawczych; 

 

ORGANIZATOR            PTTK Oddział w Kozienicach 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 zgłoszenia do dnia 05 KWIETNIA 2022 r. (wtorek); 

 osobiście w siedzibie Oddziału : Kozienice, ul. Kopernika 8 lok. 31; 

 pocztą elektroniczną na adres: pttkkozienice@poczta.onet.pl; 

 wraz ze zgłoszeniem należy dokonać wpłaty wpisowego w wysokości: 

 30 zł  członkowie PTTK , 

 48 zł posiadacze Kozienickiej Karty Mieszkańca 

 50 zł pozostali turyści, 

 dzieci i młodzież uczestniczą w rajdzie pod opieką pełnoletniego opiekuna. 

 

 Rajd został dofinansowany ze środków finansowych Gminy Kozienice. 

 

ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW 

1. Przejazd autokarem na trasie Kozienice – Płock – Kozienice /ok. 500 km/. 

2. Potwierdzenie punktów na Odznakę Turystyki Pieszej i Turysta 

Przyrodnik. 

3. Ubezpieczenie NNW. 

 

 

 

Kierownictwo Rajdu: 

 Organizator rajdu Piotr Maciejewski PTP,  IOP 

 Sekretariat Ewa Duma 

 

TERMIN I PROGRAM RAJDU 

09.04.2022 r. / sobota / 

 

06.15 - zbiórka i wyjazd spod Ogrodu Jordanowskiego ul. Kochanowskiego 

    przejazd Kozienice – Płock – Biskupice /225 km/ 

10.00 – 13.00 przejście piesze Biskupice – Sikórz (10 km.) 

13.00 – 15.00 zwiedzanie Płocka (indywidualnie) 

15.00 – 19.00 przejazd na trasie Płock – Kozienice 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Za szkody wyrządzone przez uczestników organizator nie ponosi 

odpowiedzialności. 

2. Osobom, które nie zgłoszą się na trasę nie przysługuje zwrot wpisowego. 

3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty oraz poleceń 

organizatorów imprezy. 

4. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę - możliwa jest skrócenie lub 

zmiana programu. 

 

Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku, imienia i nazwiska 

w relacjach  zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych 

Organizatora, a także na gromadzenie tychże danych w bazach danych 

Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U.2018, poz.1000). 

do zobaczenia na trasie 
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