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ZABYTKI
Wśród zabytków gminy Słubice na szczególną 

uwagę zasługują: 
Słubice

• Zespół kościoła para� alnego p.w. Św. Marcina 
– kościół (1791 r.) i plebania (1880 r.); arch. Hi-
lary Szpilowski, wpisany do rejestru zabytków; 

• Zespół pałacowy – pałac (1789 r.), galeria wsch. 

(1789 r.), galeria zach. (1789 r.), o� cyna wsch.         
(k. XVIII w.), o� cyna zach. (k. XVIII w.), tzw. Świąty-
nia milczenia (1820 r.), park krajobrazowy (pocz. 
XIX w.); arch. Hilary Szpilowski, wpisany do re-
jestru zabytków. W okresie świetności (koniec       
XIX wieku) park w Słubicach należał do najpięk-
niejszych w Polsce. Przyczyniło się do tego jego 
bogate wyposażenie w różne budowle typu 
ogrodowego oraz malowniczy system stawów 
i kanałów. Park przetrwał w stanie nienaruszo-
nym do 1945 r. W drzewostanie występują m.in. 
kasztanowiec biały, graby, lipy, jesiony oraz klony.
Studzieniec

• Zespół pałacowy – pałac (ćw. XVIII), pozostało-
ści galerii płd.-wsch. (ćw. XVIII w.), brama wjaz-
dowa (4 ćw. XVIII w.), park krajobrazowy (k. XVIII 
w.); arch. Hilary Szpilowski, wpisany do rejestru 
zabytków. 

• Neogotycka kapliczka przydrożna w Studzień-
cu z poł. XIX w. (w odbudowie).

• Kamienna grota ze źródełkiem w parku w Stu-
dzieńcu z poł. XIX w.
Zyck Polski
Zespół kościoła paraf. p.w. Św. Michała Archa-

nioła – kościół (1870 r.), dzwonnica (1870 r.), ple-
bania (XIX/XX w.); arch. Franciszek Tournelle, wpi-
sany do rejestru zabytków; 

Jamno
Cmentarz rzymsko - katolicki z nagrobkami.
Miejsca Pamięci Narodowej:

• Kwatera żołnierzy polskich i ludności cywilnej 
poległej we wrześniu1939 r. na skutek wielo-
krotnych bombardowań Słubic przez niemiec-
kie lotnictwo -  cmentarz w Słubicach. 

• Szczególnym miejscem pamięci jest inicjatywa 
Fundacji Wieś Ekologiczna im. Św. Franciszka 

z Asyżu, polegająca na nasadzeniu 96 dębów na 
wydzielonej części działki nr 230/1 w Grzybowie, 
dotycząca upamiętnienia o� ar katastrofy lotni-
czej, która miała miejsce 10 kwietnia 2010 roku 
pod Smoleńskiem w Rosji. Inicjatywa ta została 
przyjęta Uchwałą Nr XXXV/188/2010 Rady Gmi-
ny Słubice z dnia 16 kwietnia 2010 roku w spra-
wie uczczenia pamięci o� ar tragedii narodowej 
z dnia 10 kwietnia 2010 roku.

Stanowiska archeologiczne
W gminie Słubice znajdują się stanowiska kul-

tur pradziejowych, zawierające ślady osad, obo-
zowisk oraz cmentarzy, pochodzące z okresu kul-
tury przeworskiej, łużyckiej i trzcieńskiej. 

Gmina Słubice należy do najlepiej rozpozna-
nych archeologicznie jednostek administracyj-
nych na terenie Mazowsza. W wyniku dotychcza-
sowych przedsięwzięć badawczych doprowadzo-
no do odkrycia i wpisania do ewidencji konser-
watorskiej – 209-ciu stanowisk archeologicznych 
zlokalizowanych na terenie gminy Słubice.  
Wszystkie stanowiska archeologiczne odkryte na 
terenie gminy Słubice zostały wpisane do ewiden-
cji dóbr kultury byłego województwa płockiego 
i podlegają ścisłej ochronie konserwatorskiej na 
mocy ustawy o ochronie dóbr kultury. 

Walory przyrodniczo - krajobrazowe
Gmina Słubice zajmuje środkową część Doli-

ny Dobrzykowsko – Iłowskiej ograniczoną Wy-
soczyzną Gąbińską. Północna część gminy wcho-
dzi w skład Nadwiślańskiego Obszaru Chronione-
go Krajobrazu (3/4 obszaru gminy), który stano-
wi część europejskich sieci ekologicznych ECO-
NET-POLSKA, jako międzynarodowy węzeł ekolo-
giczny Puszczy Kampinowskiej. Teren ten obejmu-
je dobrze zachowane kompleksy leśne zawierają-
ce zbiorowiska borowe z wydmami i bagnami. Są 
to lasy mieszane z przewagą sosny. Zajmują one 
obszar doliny Wisły. W podszyciu występują krze-
wy, paprocie. Na zachód od drogi Słubice – Piotr-
kówek w miejscach występowania torfu spotkać 
można było dawniej roślinność szuwarów i łąk (ta-
tarak, pałka, trzcina). Obecnie w wyniku zmniej-
szającej się ilości opadów roślinność ta zmieniła 
się na bardziej sucholubną.

Do pozostałych atrakcji należy zaliczyć rezer-
waty przyrody (Wyspy Zakrzewskie, Wyspy Bia-
łobrzeskie, Kępa Wykowska), które są najcen-
niejszym siedliskiem ptaków. Na piaszczystych 

wyspach w nurcie rzeki, objętych ochroną rezer-
watową, występują charakterystyczne dla tego 
typu siedlisk gatunki lęgowe: sieweczka rzecz-
na, mewa pospolita, rybitwa białoczelna, rybitwa 
rzeczna. Podczas przelotów wyspy wykorzysty-
wane są przez liczne gatunki brodzące (brodźce, 

biegusy, kulika wielkiego) oraz kaczkowate (tra-
cze, kaczki pływające i grążyce). W urwistych, pod-
mywanych przez nurt skarpach gniazdują: brze-
gówka i zimorodek. Strefa korytowa jest najcen-
niejsza pod względem przyrodniczym, decydu-
jąc o charakterze i przepustowości korytarza eko-
logicznego dla ptaków wodno – błotnych. Na ca-
łym obszarze gminy w miejscach trudno dostęp-
nych spotkać można bażanta, kuropatwę. W lesie 
występuje kos, dzięcioł, sikora, wilga. W pobliżu 
osiedli ludzkich żyją wróble, skowronki, bocian 
biały, szpaki, kawki, puszczyki. Z ssaków na uwa-
gę zasługuje kret, jeż, sarna, zając, dzik. Czasami 
zawędruje w nasze lasy łoś. Tereny gminy bardzo 
upodobały sobie również bociany. 

Wisła i obszary z nią sąsiadujące stwarzają do-
godne warunki dla uprawiania wędkarstwa oraz 
umiarkowanego – ze względu na rezerwaty – że-
glarstwa. Ponadto charakteryzują się wysokimi 
walorami agroturystycznymi i rekreacyjnymi. Tu-
taj można wędkować, spacerować, jeździć rowe-
rem lub dla miłośników przyrody – obserwować 
rzadkie gatunki ptaków.

Na terenie Gminy Słubice został utworzony ob-
szar specjalnej ochrony ptaków (OSO) Natura 2000 
pn. „Dolina Środkowej Wisły” PLB140004 oraz spe-
cjalny obszar ochrony siedlisk (SOO) Natura 2000 
pn.  „Kampinoska Dolina Wisły” PLH140029 będą-
ce częścią Obszaru Europejskiej Sieci Ekologicz-
nej Natura 2000.

Uroczystości gminne
Od 1992 r. na terenie gminy Słubice 

organizowane są uroczystości obchodów 
„Dnia Ziemi”. Pierwszymi inicjatorami 
świętowania było Stowarzyszenie 
Ekologiczno - Kulturalne „Ziarno”. Od roku 
2000 uroczyste obchody „Dnia Ziemi” 
organizowane są zawsze w ostatnią 
niedzielę kwietnia jako impreza powiatowa 
o charakterze ponadlokalnym. Głównymi 
organizatorami są władze gminne 
i powiatowe. Głównym celem uroczystości 
oraz poprzedzających ją konkursów 
o zasięgu gminnym i powiatowym jest 
pogłębienie wiedzy na temat środowiska 
naturalnego, uświadomienie potrzeby 
podejmowania działań na rzecz jego 
ochrony oraz ukazywanie walorów 
powiatu płockiego i całego Mazowsza. 
W czasie uroczystości można zobaczyć 
ciekawe wystawy o tematyce ekologicznej 
i regionalnej oraz różne pokazy. 
Organizowane są również liczne kiermasze 
sztuki ludowej, wyrobów z wikliny, 
produktów ekologicznych, krzewów 
i kwiatów, wyrobów pszczelarskich 
czy też degustacja potraw wiejskich. 
Uroczystość uświetniają występy zespołów 
regionalnych, dzieci i młodzieży z terenu 
powiatu płockiego. Obchody „Dnia Ziemi” 
zawsze kończą się wielką zabawą taneczną.

Na terenie gminy działają posiadające 
liczne osiągnięcia w różnych dziedzinach 
sportu Kluby Sportowe: Uczniowski Ludo-
wy Klub Sportowy „Nadwiślanin” (tenis sto-
łowy) oraz Ludowy Uczniowski Klub Spor-
towy „Mazowia” (piłka nożna). Aktywna 
jest też działalność Koła Gospodyń Wiej-
skich w Słubicach, które upodobało so-
bie promowanie dawnego jadła (chleb 
ze smalcem) oraz koronkarstwo i hafciar-
stwo. Wszystkie imprezy gminne wystę-
pami swoimi uświetniają „Grzybowianki”, 
orkiestra strażacka działająca przy OSP 
w Słubicach oraz uczniowie szkół, w tym 
zwłaszcza grupa taneczna z Piotrkówka. 

Interesujące formy działalności z zakre-
su edukacji ekologicznej i kulturalnej dzie-
ci i młodzieży prowadzi mające swoją sie-
dzibę w Grzybowie Stowarzyszenie Eko-
logiczno-Kulturalne „Ziarno”. Motywem 

przewodnim pracy Stowarzyszenia jest 
zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. 

Walory środowiska naturalnego, pra-
dzieje terenu, liczne zabytki oraz tworzący 
naszą wspólnotę zawsze życzliwi dla każ-
dego turysty mieszkańcy, są prawdziwą 
zachętą do odwiedzania Gminy Słubice.

Turystyczne Szlaki Rowerowe
Na terenie Gminy Słubice zostały wyzna-

czone na zlecenie Stowarzyszenia Gmin 
Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego 
turystyczne szlaki rowerowe. Główną funk-
cją rowerowych szlaków turystycznych jest 
rekreacja. Mają one przede wszystkim speł-
niać kryterium atrakcyjności, prowadząc 
z dala od szybkiego ruchu drogowego, 
przez tereny o wysokich walorach krajo-
brazowych. Trasy biegną po drogach gmin-
nych i powiatowych, na których w prze-
ważającej części jest małe natężenie ru-
chu, lecz na niektórych odcinkach z do-
brą nawierzchnią występuje ruch szybki.

 W gminie zostały wyznaczone:
1. szlaki główne
    a) o zasięgu międzynarodowym:
- Szlak tranzytowy – Zielony Regional-

ny Szlak Rowerowy (RSR) – dł. 8 km, bie-
gnie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 575 
(poprowadzenie tego szlaku wzdłuż tej 
drogi jest możliwe tylko w warunkach 
oddzielenia ruchu rowerowego. Koniecz-
ne jest zatem wybudowanie wydzielonej 
ścieżki rowerowej) 

- Szlak EuroVelo R-2 – dł. 3 km (ozna-
czony kolorem zielonym), biegnie wzdłuż 
drogi powiatowej,

    b) o zasięgu krajowym ponadregio-
nalnym

- Rowerowy Szlak Wisły (RSW) – dł. 9 km 
(oznaczony kolorem niebieskim), biegnie 
wzdłuż wałów wiślanych na tzw. „ławie”

2. Lokalne Szlaki Rowerowe (LSR) – dł. 
78 km (oznaczone kolorem czarnym), pro-
wadzą po drogach lokalnych i gminnych, 
charakteryzujące się niewielkim natęże-
niem ruchu. Niektóre odcinki prowadzą 
po drogach leśnych i polnych.

BAZA HOTELOWA

Hotel „Kawallo”
Leonów 7A
tel. (24) 266-03-36
fax (24) 266-05-26
www.kawallo.pl

GOSPODARSTWA
AGROTURYSTYCZNE

Wojciech Brzeski
Bończa 20
tel. (24) 277-82-75
kom. 608-533-301

Eugeniusz Rudzki
Studzieniec 49
tel. (24) 277-83-00

Stowarzyszenie 
Ekologiczno-Kulturalne 
„Ziarno”
Grzybów 1/2
tel. (24) 277-89-63
www.ziarno.kei.pl

Kościół para� alny p.w. Św. Marcina w Słubicach

Kościół para� alny p.w. Św. Michała Archanioła w Zycku Polskim

Park przy Pałacu w Studzieńcu (własność prywatna)

Hotel Kawallo w Leonowie

Aleja wiązów w parku w Słubicach

BAZA NOCLEGOWA I GASTRONOMICZNA



arararar
Lokalna Grupa Działania Fundacja AKTYWNI RAZEM jest partnerstwem trójsektorowym powstałym 

w ramach podejścia Leader. Lokalna Grupa Działania (LGD) to grupa osób reprezentujących 
miejscową społeczność, zaangażowana w działania na rzecz rozwoju lokalnego. W ramach LGD 
działają przedstawiciele trzech sektorów: publicznego (samorządy), społecznego (organizacje 
pozarządowe) oraz gospodarczego (przedsiębiorcy).

Celem działania Fundacji AKTYWNI RAZEM jest realizacja działań na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich i wspieranie inicjatyw na terenie gmin: Baruchowo, Gąbin (gm. miejsko – wiejska), 
Gostynin, Iłów, Kowal (gm. wiejska), Kowal (gm. miejska), Łąck, Nowy Duninów, Sanniki, Pacyna, 
Słubice oraz Szczawin Kościelny.

OPRACOWANIE:
Urząd Gminy Słubice  
     
09-533 Słubice     
ul. Płocka 32
     
tel. 24 277-80-77
fax 24 277-82-10    
    
e-mail: ugslubice@plocman.pl
www.slubice.org.pl

WYDAWCA:
Lokalna Grupa Działania 
Fundacja AKTYWNI RAZEM 

ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck
tel./fax 24 276 61 33

www.aktywnirazem.pl
e-mail: aktywni.razem@wp.pl

Słubice Municipality
Słubice municipality is situated below the Vistula’s escarp-

ment in the western part of the Mazovian Province, about         
85 km from Warsaw (going by Sochaczew) and about 80 km 
from Łódź (going by Łowicz).

The current municipality was established in 1973 as a result 
of merging two separate municipalities, Juliszew and Słubice. 
The municipality covers an areas of 9568 hectares. In 23 vil-
lages, organized into 18 rural administrative units, live a  po-
pulation of 4,630 people. About 1,200 people live in Słubice 
village, the seat of the municipal authority o�  ces and other 
institutions serving the local population. 

Voivodeship road No. 575 from Płock to Kazuń passes thro-
ugh the municipality for 12.5 km. After building the bridges 

over the Vistula River in Wyszogród and in Płock, the attrac-
tiveness of the road, as the shortest connection between the 
bridges, has increased.

The main economic activity in Słubice municipality is agri-
culture, but there is  potential for the development of tourism 
and recreation, because of its nature and landscapes,  historic 
and sacred buildings, and its palace-park complexes. In Słubi-
ce municipality there are two palace-park complexes – one in 
Slubice and one in Studzieniec. Both are now private proper-
ty. There are historic churches in Słubice and Zyck Polski. Ano-
ther interesting feature from the historical point of view are 
traces of Olenderski (Dutch) settlement  by the Vistula, inclu-
ding the Evangelical Church in Wiączemin Polski.

Ecologically clean areas create opportunities for the deve-
lopment of ecological farming and agro-tourism.

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Słubicach
ul. Krakowska 2
tel. 24 277-80-63

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Słubicach
ul. Płocka 32
tel. 24 277-80-55

Przedszkole Samorządowe 
w Słubicach
ul. Płocka 30
tel. 24 277-80-25

Szkoła Podstawowa 
im. Władysława Jagiełły 
w Piotrkówku
Piotrkówek 74
tel. 24 277-80-12

Szkoła Podstawowa 
im. Ojca Świętego Jana Pawła II 
w Słubicach
ul. Płocka 30
tel. 24 277-80-74

Szkoła Podstawowa 
w Świniarach
Świniary 4
tel. 24 277-29-08

Publiczne Gimnazjum 
w Słubicach
ul. Płocka 28
tel. 24 277-80-13

Urząd Gminy Słubice
ul. Płocka 32
tel./ fax 24 277-82-10

Urząd Pocztowy
ul. Płocka 41
tel. 24 261-28-13

Bank Spółdzielczy „Mazowsze” 
w Płocku, Filia w Słubicach
ul. Płocka 36
tel. 24 277-80-48

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej SANUS
ul. Płocka 46
tel. 24 277-80-37

Para� a p.w. Św. Marcina 
w Słubicach
ul. Wiślana 1
tel. 24 277-82-01

Para� a p.w. Św. Michała Archanioła
w Zycku Polskim
Zyck Polski 18
tel. 24 277-86-65

Stacja paliw
ul. Płocka 83
tel. 24 277-81-86

Apteka
ul. Płocka 50
tel. 24 277-81-75

WAŻNE ADRESY I TELEFONY
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NAJWAŻNIEJSZE 
INFORMACJE

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

FUNDACJA
AKTYWNI RAZEM

ararSłubice oraz Szczawin Kościelny.ararOPRACOWANIE:ararUrząd Gminy Słubice  arar     arar09-533 Słubice     ar
Gmina Słubice położona jest u podnóża skarpy wiślanej w zachodniej czę-

ści województwa mazowieckiego, w odległości ok. 85 km od Warszawy (ja-
dąc przez Sochaczew) i ok. 80 km od Łodzi (jadąc przez Łowicz). 

Obecne granice gminy ustalone zostały w 1973 r. w wyniku połączenia 
dwóch gromad – Juliszew i Słubice. Powierzchnia gminy wynosi 9568 ha. 
W 23 miejscowościach, zorganizowanych w 18 sołectwach zamieszkuje 4630 
osób. W Słubicach stanowiących siedzibę władz gminy oraz pozostałych in-
stytucji obsługujących miejscową ludność zamieszkuje około 1200 osób.

Przez teren gminy, na długości 12,5 km przebiega droga wojewódzka nr 
575 Płock – Kazuń. Wybudowany most przez Wisłę w Wyszogrodzie oraz 
druga przeprawa mostowa w Płocku zwiększyły atrakcyjność drogi jako 
najkrótszego połączenia pomiędzy przeprawami. 

Główną funkcją terenu Gminy Słubice jest rolnictwo, ale istnieje możli-
wość rozwoju turystyki krajoznawczej i rekreacji pobytowej ze względu na 
walory przyrody i krajobrazu oraz istniejące zabytkowe budowle sakralne 
i zespoły pałacowo-parkowe. W gminie Słubice znajdują się dwa zespoły 
pałacowo-parkowe - w miejscowości Słubice i w miejscowości Studzieniec 
- obecnie stanowiące własność prywatną oraz zabytkowe kościoły w Słu-
bicach i Zycku Polskim. Na szczególną uwagę zasługują położone na tere-
nie nadwiślańskim ślady osadnictwa olenderskiego, w tym kościół ewan-
gelicki w Wiączeminie Polskim. 

Czyste ekologicznie tereny stwarzają możliwości dla rozwoju gospodarstw 
ekologicznych i agroturystycznych.

Poprzez Lokalną Grupę Działania Fundację AKTYWNI RAZEM w ramach 
działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które 
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odno-
wa i rozwój wsi” Gmina Słubice zrealizowała projekt pn.: „Zagospodarowa-
nie terenu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach”. Celem projek-
tu jest stworzenie ogólnodostępnego miejsca do wypoczynku i rekreacji 
mieszkańców gminy i przybyłych turystów.

Dzięki realizacji projektu z zakresu tzw. małych projektów w ramach dzia-
łania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 
2007-2013 pn.: „Zakup strojów ludowych dla Zespołu Ludowego Grzybo-
wianki” zakupiono 14 kompletów strojów. Celem projektu jest odtworzenie 
folkloru i przywrócenie tradycyjnych regionalnych strojów.

Gmina Słubice realizuje również projekt pn.: „Odbudowa zabytkowej ka-
pliczki w miejscowości Studzieniec, gmina Słubice”.

Grób Nieznanego Żołnierza na cmentarzu w Słubicach

Kompleks boisk Moje Boisko Orlik 2012 w Słubicach

Dąb szypułkowy w parku w Studzieńcu

Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach


