
Gmina Brudzeń Duży to miejsce fascynujące pod wieloma względami. Gmina położona jest w 

województwie mazowieckim, w zachodniej części powiatu płockiego nad rzeką Wisłą, w odległości 

20 km od Płocka. Zlokalizowana jest na skrzyżowaniu trzech ważnych dróg, którymi można   

bezpośrednio dojechać do Płocka, Włocławka, Torunia czy  Bydgoszczy.  

Powierzchnia gminy wynosi 162 km
2
. Jest największą gminą w powiecie płockim, którą 

zamieszkują 8047 osoby . 

Bardzo nietypowe dla Mazowsza ukształtowanie terenu utworzyło bardzo malowniczy krajobraz 

wzdłuż dolin dwóch rzek Wisły i Skrwy. Gmina jest położona wzdłuż meandrującej rzeki Skrwy, 

aż do jej ujścia do Wisły na terenie Brudzeńskiego Parku.  

Różnica miedzy najwyższym a najniższym punktem w gminie wynosi ponad 70 metrów - 

najwyższy122,5 m n.p.m. (Suchodół), a najniższy 52,5 m n.p.m. (dolina Wisły). Ukształtowanie 

terenu spowodowane jest stosunkowo dużym, jak na środkową Polskę urozmaiceniem form 

morfologicznych, związanych ze zlodowaceniem bałtyckim. Na terenie stykają się dwie krainy 

historyczno-geograficzne Mazowsze Płockie i Ziemia Dobrzyńska. 

 

Z Gminy pochodzą lub są z nią związane wybitni Polacy tacy jak Paweł Włodkowic, Stanisław 

Murzynowski, Mikołaj Lasocki, Ignacy Krasicki, Gustaw Zieliński czy Lech Wałęsa. 

 

Gmina Brudzeń Duży jest idealnym miejscem na spędzenie wypoczynku. Unikalne w skali kraju 

walory przyrodnicze i krajobrazowe sprzyjają rozwojowi działalności turystycznej oferującej 

bogate formy wypoczynku, rekreacji i sportu  

 

Charakterystyka Gminy 

Gmina Brudzeń Duży do końca 1998 roku 

wchodziła w skład województwa płockiego, 

a po reformie należy do powiatu płockiego 

w województwie mazowieckim. Gmina 

należy do Związku Gmin Regionu 

Płockiego. Graniczy z gminami: Tłuchowo, 

Dobrzyń nad Wisłą w powiecie lipnowskim, 

Mochowo i Gozdowo w powiecie 

sierpeckim, Stara Biała, od strony 

południowej z rzeką Wisłą   

          Gmina składa się z 43 miejscowości i 

podzielona jest na 32 sołectwa.   Do 

największych miejscowości na terenie 

gminy należy Brudzeń Duży liczący 1029 mieszkańców, Sikórz – 937 mieszkańców, Siecień – 778 

mieszkańców, Sobowo - 371 mieszkańców. Najmniejsze miejscowości to Biskupice i Cierszewo.  

Największym sołectwem jest  Turza Wielka zajmująca powierzchnię 707 ha, natomiast 

najmniejszym sołectwem jest Rokicie I zajmujące powierzchnię 17 ha. 

 

Gmina Brudzeń Duży jest typowo rolnicza i nie występują na jej terenie większe przedsiębiorstwa. 

Zarejestrowanych jest 328 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Są to w większości 

małe sklepy, zakłady naprawcze, zakłady transportowe  

Na terenie Gminy znajduje się 1394 gospodarstwa rolne. Przeważają grunty V i VI klasy.  

Produkcja rolna prowadzona jest na stosunkowo wysokim poziomie; dominuje uprawa zbóż, 

buraków cukrowych, rzepaku. Produkcja zwierzęca to przede wszystkim produkcja mleka oraz 

trzody chlewnej.  

 

Ostatnio realizowane inwestycje:  

 Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków w Siecieniu 

 Oczyszczalnia Ścieków w Brudzeniu Dużym 

 Szkoła wraz z halą sportową w Siecieniu 

 Kanalizacja w Brudzeniu Dużym 
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 Gimnazjum i hala sportowa w Brudzeniu Dużym  

 Budowa dróg z nawierzchnią asfaltową 

 Ośrodek Zdrowia w Brudzeniu Dużym 

 

Większość mieszkańców Gminy utrzymuje się z pracy w rolnictwie, handlu i usługach oraz w 

budownictwie. Największe bezrobocie utrzymuje się w przedziale wiekowym 18-24 lata i dotyczy 

szczególnie absolwentów szkół średnich i ludzi młodych, którzy nie podjęli jeszcze żadnej pracy. 

Występuje następująca prawidłowość – im niższe wykształcenie – tym większy odsetek osób 

bezrobotnych.  

 

Na terenie działają 3 kluby sportowe Bobry Cierszewo, Skrwa Brudzeń, Wisła Głowina Sobowo, 

działają także stowarzyszenia: Towarzystwo Przyjaciół Gminy Brudzeń im. Pawła Włodkowica, 

które wydaje pismo społeczno-kulturalne „Mazowiecka Szwajcaria”, Stowarzyszenie Mieszkańców 

Sikorza, Stowarzyszenie Mieszkańców Siecienia, Związek Emerytów i Rencistów, koła łowieckie a 

najliczniejszą pozarządową organizację tworzy 10 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. 

 

 

 

Najcenniejsze zabytki 

Gmina należy do najlepiej rozpoznanych archeologicznie jednostek administracyjnych Mazowsza. 

W wyniku badań archeologicznych doszło do odkrycia i wpisania do ewidencji konserwatorskiej 

244 stanowisk archeologicznych zlokalizowanych na jej terenie. Są wśród nich grodziska miedzy 

innymi w Brudzeniu i Parzeniu, osady w Radotkach i  Winnicy z V wieku a także cmentarzyska 

takie jak w Wymyślinie z IV wieku p.n.e.      

 

Do najcenniejszych należy późnoromański kościółek pod wezwaniem św. Małgorzaty w Rokiciu,  

jednej z najstarszych miejscowości Mazowsza Płockiego, położonej malowniczo na wysokim 

brzegu Wisły. Wzniesiony został na początku XIII w. i przedstawia sobą jednonawową , murowaną 

bryłę z prezbiterium o sklepieniu krzyżowym, stanowiącym element gotycki. W księgach 

parafialnych można znaleźć zapisy małżeństw, zgonów i chrztów  prowadzone od 1758 r. co zdarza 

się nieczęsto. Kościół ten należy do najcenniejszych zabytków architektury na Ziemi Płockiej.  

  

Innym ciekawym zabytkiem jest kościół pod wezwaniem św. Józefa w Siecieniu wzmiankowany w 

1442 jako drewniany; obecny kościół murowany powstał w latach 1584-1611 z fundacji Stanisława 

Siecińskiego, biskupa przemyskiego. Świątynia konsekrowana w 1619 roku, pobudowana w stylu 

gotycko-renesansowy, jednonawowa z dużą charakterystyczną wieżą. Wnętrze barokowe, ołtarz z 

XVIII w z cennym obrazem Matki  Boskiej Siecieńskiej (XIV w). Wartymi poświęcenia uwagi są 

też dwory i parki podworskie w Sikorzu, Brudzeniu czy Winnicy 
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Brudzeński Park Krajobrazowy 

Na terenie Gminy znajduje się Brudzeński Park  Krajobrazowy, który stanowi jej największą 

atrakcję turystyczną. Utworzony został w 1988 roku i zajmuje powierzchnię 3 452 ha., otulina 

Parku wynosi 4 062 ha. Park zasięgiem obejmuje dolinę biegu  rzeki Skrwy Prawej na jej odcinku 

dolnym, powyżej ujścia do Wisły, wraz z przyległymi kompleksami leśnymi Brwilno, Brudzeń, 

Sikórz oraz w północnej części Parku polodowcową rynnę Karwosiecko-Cholewicką z jeziorami 

Józefowskimi. 

 

Dominującym elementem rzeźby terenu jest głęboka, kręta dolina Skrwy, wcięta na kilkadziesiąt 

metrów w wysoczyznę. W niektórych miejscach kat nachylenia skarpy wynosi 16 stopni. 

Urozmaicona rzeźba terenu Parku jest osobliwością na nizinnym i równinnym Mazowszu.  

W przebiegu doliny Skrwy występują wielopoziomowe tarasy rzeczne oraz strome skarpy pocięte 

jarami i wąwozami. W dolinie i jej sąsiedztwie występują znaczne obszary łąk i lasów, występują 

także ciekawe formy rzeźby polodowcowej: rynny, wały ozowe i niewielkie jeziora. Największe z 

nich  znajduje się w miejscowości Józefowo i jest bardzo chętnie odwiedzane przez okolicznych 

mieszkańców.  

 

Wśród zbiorowisk leśnych Parku dominujące gatunki drzew to: grab, dąb szypułkowy, lipa, klon, 

jawor, dalej sosna, świerk i buk. Do najrzadszych roślin runa leśnego należy: śnieżyczka 

przebiśnieg, wawrzynek wilczełyko, gwiazdnica wielokwiatowa. Zwierzęta leśne to dzik, sarna, lis, 

borsuk a w rzece: bóbr i wydra. Ptaki: bocian czarny, kormoran, czapla siwa, łabędź niemy, 

trzmielojad, zimorodek, remiz. W wodach Skrwy żyją leszcze, płotka, karp, szczupak, sandacz, 

sum, lin. 

 

Na terenie Gminy znajdują się dwa rezerwaty przyrody:  Rezerwat „Jary Brudzeńskie”, który chroni 

150 letni drzewostan dębowy. Posiada on znaczne walory kulturowe gdyż na jego terenie znajduje 

się grodzisko wczesnośredniowieczne a także obelisk upamiętniający męczeńską walkę z 

hitlerowcami. Rezerwat „Sikórz”, który chroni 12 kilometrowy odcinek doliny meandrującej 

Skrwy. Obszar Parku gęsto jest usiany pomnikami przyrody. W Sikorzu znajduje się aleja złożona z 

44 lip drobnolistnych o obwodzie 150-350 cm i wysokości ok. 20 m oraz 14 kasztanowców 

zwyczajnych. Sikórz stanowi stolicę tzw. Szwajcarii Mazowieckiej ze względu na przepiękną 

dolinę Skrwy Prawej. Śnieżyczka przebiśnieg jest symbol Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego 

 

Wzdłuż Skrwy przebiega szlak turystyczny im. Bolesława Krzywoustego, który umożliwia pieszą 

wędrówkę po niedostępnych terenach parku. Zwłaszcza widoki z punktów widokowych zostawiają 

niezapomniane wrażenia. Inną bardzo popularną formą turystki są spływy kajakowe Skrwą, gdzie 

można naocznie przekonać się o naturalności i dzikości Skrwy a także zapoznać się fauną i florą.. 

Dla bardziej zaawansowanych polecamy żeglarstwo po Wiśle, w pobliżu stanicy wodnej w 

Murzynowie. Można z bliska przyjrzeć się ptasim wyspom na Wiśle gdzie swoje siedliska ma wiele 

gatunków zagrożonych ptaków.  
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Infrastruktura turystyczna 

W Cierszewie przy ujściu Skrwy do Wisły znajduje się pięknie położony ośrodek szkoleniowo- 

rekreacyjny wraz z restauracją i kawiarnią. Znajduje się tam również hotel z 50 miejscami 

noclegowymi, parkingiem dla pojazdów, dużym placem gier i zabaw dla dzieci. W Brudzeniu 

znajduje się Hotel-Resteuracja „Nad Skrwą” z 30 miejscami noclegowymi, parkingiem dla 

pojazdów. W Murzynowie nad Wisłą zlokalizowany jest bar gastronomiczny „ Pod Sumem” .W 

Karwosiekach Noskowicach- pole namiotowe w pobliżu jeziora Józefowskiego. W Murzynowie 

nad Wisła położona jest Marina gdzie można wypożyczyć sprzęt wodny i gdzie organizowane są 

ogólnopolskie zawody żeglarskie. W Murzynowie działa także Pracownia Geografii Historyczno-

Kulturowej działająca przy Mazowieckim Obserwatorium Geograficznym. Można też zobaczyć tu 

niewielkie muzeum poświęcone „znakom istnienia i tożsamości kulturalnej mieszkańców wioski 

nadwiślańskiej w XVIII- XXw.”, w którym gromadzone są ciekawe eksponaty dotyczące życia 

codziennego naszych przodków, zwłaszcza rybołówstwa, żeglugi wiślanej. Pomysłodawcą 

utworzenia muzeum był prof. dr hab. Jacek Olędzki. 
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