
INFORMACJA DLA TURYSTÓW WODNYCH

 ZAMIERZAJĄCYCH POKONAĆ PRÓG PODPIĘTRZAJĄCY

Próg podpiętrzający Wisłę na 425,95 km jej drogi 

żeglownej, w okolicy miejscowości Świerże Górne na 

LB ma charakter tymczasowy i służy zapewnieniu 

ciągłości zaopatrzenia Elektrowni Kozienice w wodę.

Próg nie jest wyposażony w śluzę. Ponieważ prace 

przy jego budowie trwają, to szlak wodny Wisły w tym 

miejscu jest zamknięty. Pokonanie tej przeszkody przez 

kajakarzy, żeglarzy i motorowodniaków możliwe jest 

dzięki uruchomieniu przez Elektrownię Kozienice 

dogodnej przenoski kajakowej oraz przystani 

pływającej wraz z dźwigiem służącego do przeniesienia 

większych łodzi nad progiem, zarówno przy płynięciu 

w dół jak i w górę Wisły. Ponieważ dźwig nie pełni 

stałego dyżuru na przyczółku progu, to wszyscy 

zamierzający skorzystać z jego usług są proszeni 

o kontakt telefoniczny przed zaplanowanym 

pojawieniem się przy Elektrowni.

Zarówno podróżujący kajakiem jak i większymi łodziami, wymagającymi przenoszenia dźwigiem,

 podpływają do sztucznych plaż, usytuowanych ok. 100 m przed (nad) i za progiem (poniżej) i oczekują na 

zgodę na podpłynięcie do przystani na przyczółku.

Obowiązkowe jest stosowanie się do informacji i komunikatów Elektrowni wywieszonych na tablicach w tych 

dwóch miejscach oczekiwania oraz przy slipach w Świerżach Górnych i Wilczkowicach Górnych.

Zaleca się wzmożoną ostrożność, przestrzeganie przepisów żeglugowych oraz poleceń personelu 

obsługującego żeglugę w sąsiedztwie progu. Zalecamy uważne zapoznanie się z załączonymi mapkami 

i planami, które dokładnie opisują i obrazują lokalne uwarunkowania żeglugi oraz z instrukcjami.

Na wysokości przeprawy przez tymczasowy próg na Wiśle będzie się znajdował wodowskaz.

Po uzyskaniu ze strony służb Elektrowni potwierdzenia gotowości podpływamy ostrożnie, pojedynczo, jak

najbliżej lewego brzegu - dla mniej wprawnych kajakarzy zaleca asekurację linową do pomostu pływającego

wyposażonego od strony jego krótszego boku w pochylnię dla kajaków. Możemy tam wygodnie 

ustabilizować kajak, wysiąść z niego i skorzystać z krótkiej przenoski na drugą stronę progu.

Po dopłynięciu do przystani przy przyczółku możemy skorzystać z dźwigu. Dźwig ten uruchomiła 

Elektrownia - umożliwia on przeniesienie jednostek o długości do 13 metrów i ciężarze do 2,5 tony. Należy

 zamocować przedmioty na pokładzie i opuścić łódź. Operacją przeniesienia jednostki kieruje operator 

dźwigu, a załoga pod jego komendą pełni funkcje pomocnicze.

Chęć skorzystania z dźwigu należy zgłosić do Elektrowni telefonicznie, na 

 lub . Przenoszenie jednostek wodnych jest możliwe w poniedziałki, 

środy, piątki i soboty po powiadomieniu Elektrowni Kozienice z wyprzedzeniem minimum 24 godzin, a w 

pozostałe dni – po powiadomieniu z wyprzedzeniem minimum 48 godzin. Zarówno przenoska kajaków, jak 

i przenoszenie dźwigiem większych łodzi są możliwe jedynie przy stanie wody nad progiem mniejszym 

niż 103,5 m n.p.m.

Instrukcja dla kajakarzy i wioślarzy

Instrukcja dla łodzi o wyporności do 2,5 ton

całodobowy numer komórkowy 

601 344 671 telefon stacjonarny 48 614 1308
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