BAZA NOCLEGOWA I GASTRONOMICZNA

TURYSTYCZNE

Pomnik na grobach żołnierzy rosyjskich i niemieckich z I wojny światowej
poległych pod wsią Luszyn

Ponadto na terenie gminy można wyróżnić:
• Ruiny Zespołu dworskiego w Kątach z dworem z końca XIX w., spichlerzem murowanym i parkiem
o powierzchni 3,6 ha;
• Kościół parafialny w Pacynie pod wezwaniem św. Wawrzyńca, murowany z przełomu XIX i XX wieku;
• Rzymsko – katolicki cmentarz parafialny w Pacynie z I połowy XIX w.;
• Park w Słomkowie o pow. 0,77 ha;
• Rzymsko – katolicki cmentarz parafialny w Luszynie z I połowy XIX wieku;
• Poniemiecki cmentarz w Luszynie założony w 1918 r.

Kościół Parafialny pod wezwaniem Św. Wawrzyńca w Pacynie

Ruiny zespołu dworskiego w Kątach

BAZA NOCLEGOWA I GASTRONOMICZNA

Pałac w Luszynie

Na terenie gminy Pacyna znajduje się kilka interesujących obiektów i zabytków kultury materialnej. Składają się na nie obiekty sakralne i zespoły pałacowe z parkami podworskimi. Do rejestru zabytków wpisano następujące obiekty:
• Zespół dworski wraz z zespołem parkowym w Czarnowie. Dwór murowany z 1822 r. Park z I połowy XIX w.
• Kościół parafialny pod wezwaniem św. Stanisława w Luszynie - murowany w 1595 r., wielokrotnie restaurowany.
• Zespół pałacowy w Luszynie. Pałac murowany z końca XVIII w., rozbudowany w I połowie XIX wieku, remontowany w 1909 r. i latach 70 XX w. Kordegarda murowana z II połowy XIX w. Brama wjazdowa murowana z połowy XIX w. Park z początku XIX w. przekomponowany ok. 1909 r.
• Ruiny Zespołu dworskiego w Modelu. Dwór murowany z 1825 r., gruntownie remontowany w 1975’r.,
zniszczony w pożarze w 1999 r. Zabytkowy park dworski z I połowy XIX w. o powierzchni 4,5 ha.
• Zespół pałacowy w Skrzeszewach. Pałac murowany z XIX w. Murowana brama w ogrodzeniu,
z II połowy XIX w. Park dworski zabytkowy z połowy XIX w. o powierzchni 2,6 ha.
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Ruiny Zespołu dworskiego w Modelu

Pałac w Luszynie wybudowany został dla rodziny Grabskich. Fala strajków
robotników rolnych w 1906 r. ogarnęła również folwarki powiatu gostynińskiego.
Najbardziej tragiczny był w Luszynie, gdzie służba folwarczna przystąpiła do „strajku
czarnego”. Postawa robotników była na tyle groźna, że dziedzic Adam Grabski, przy
pomocy pisarza zbiegł z Luszyna na koniu. Pod Aleksandrowem Kujawskim, niedaleko
granicy guberni, został jednak zabity przez tzw. „srejulistów” (postępowców). Po
śmierci Grabskiego pałac rozbudowano w 1909 r. dla Stanisława Godlewskiego
i Zofii z Krzymuskich, wcześniej Adamowej Grabskiej, według projektu architekta
Jana II Heuricha, być może z wykorzystaniem dawnych murów. Przerabiany był
w 1927 r. w stylu neobarokowym, a po raz drugi remontowany w latach 70. XX w.
Obecny budynek jest murowany, z cegły, otynkowany, piętrowy na planie
prostokąta z ryzalitami skrajnymi i portykiem czterokolumnowym. W tympanonie
umieszczone są herby Gozdawa (Godlewskich) i Radwan (Krzymuskich). Sień z 1927
r. z klatką schodową zaprojektowana została przez Juliusza Nagurskiego. Oprócz
pałacu w skład zespołu pałacowego wchodzi kordegarda murowana z II połowy
XIX w., park krajobrazowy założony na początku XIX w., przekomponowany około
1909 r., do którego prowadzi murowana brama wjazdowa z połowy XIX w., gdzie
przy podjeździe znajdują się dwa kamienne sfinksy. Zachowała się również brama
ogrodowa oraz cenny i rzadki drzewostan.

Zespół pałacowy w Skrzeszewach
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Kościół parafialny pod wezwaniem św. Stanisława w Luszynie

Zespół pałacowy w Luszynie

Zespół dworski wraz z zespołem parkowym w Czarnowie

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Pomnik i kwatera wojenna w Luszynie - około 300 żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader,
działanie „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja wydana przez Lokalną Grupę Działania Fundację AKTYWNI RAZEM.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 –
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

The Pacyna municipality

Okolice rzeki Przysowy w Luszynie

Obszar gminy Pacyny przynależy do makroregionu Niziny
Środkowomazowieckiej, mezoregionu Równiny Kutnowskiej. Charakteryzuje
się łagodną rzeźbą terenu. Występują tu elementy polodowcowe, zwłaszcza
z ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Jednostajne równiny urozmaicone
są lekko falistymi wysoczyznami morenowymi. Wysoczyzny te mają od
90 do 115 m n.p.m. Urozmaiceniem terenu są też dość liczne zagłębienia
bezodpływowe i liczne formy dolinne. Największą jest dolina rzeki Przysowy,
która przepływa przez południową część obszaru gminy. Rzeka Przysowa
wpada do Słudwi, lewobrzeżnego dopływu Bzury. Łąki porośnięte są kępami
krzewów, poprzecinane rowami i dawnymi wyrobiskami po wydobyciu torfu
– obecnie tworzą tzw. Kanały Pacyńskie. Gnieżdżą się tam chętnie ptaki, na
przykład błotniaki łąkowe i stawowe, żurawie, derkacze, bąki, jak również
migrujące gęsi i kaczki. Na terenie gminy Pacyna znajduje się obszar specjalnej
ochrony ptaków IBA, Obszar Chronionego Krajobrazu, częściowo położony
na terenie gminy Kiernozia. Obszar ten zajmuje powierzchnię 5554 ha, w tym
lasy: 689 ha, użytki rolne: 4407 ha i wody: 42 ha) oraz Natura 2000 – Dolina
Słudwi i Przysowy.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Gmina Pacyna położona jest w zachodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie gostynińskim. Administracyjnie gmina dzieli się na
18 sołectw, z których 8 posiada przypisane do sołectwa wsie. Gmina zajmuje powierzchnię 90,85 km2. Pacyna jest gminą wiejską, zamieszkuje ją ok.
3800 mieszkańców, trudniących się rolnictwem, handlem i usługami. Przez
gminę przechodzą następujące szlaki komunikacyjne: droga wojewódzka
o długości 13,5 km, drogi powiatowe o długości 57,187 km i drogi gminne o długości 58,385 km.
Pierwsza wzmianka o Pacynie pochodzi z 1430 roku i znajduje się w Archiwum Archeologicznym w Poznaniu. Pacyna była wówczas własnością
Ogończyków Pacyńskich (Paczyńskich): Marka i Dobiesława, pisarza ziemskiego gostynińskiego.
Na terenie gminy pielęgnowane są tradycje i folklor ludowy. W gminie
działa Zespół Śpiewaczy i Kapela Ludowa „Sejkowice” założony w 1973 r.
Dzięki swym występom i wysokiemu poziomowi artystycznemu znany jest
na całym Mazowszu. Zespół odnosił sukcesy na przeglądach i festiwalach
kultury ludowej. W 2004 r. kierownik zespołu została odznaczona Złotym
Krzyżem Zasługi, a pozostali członkowie zostali odznaczeni Odznaką Zasłużony Działacz Kultury. W październiku 2009 r. powstał Dziecięcy Zespół
Ludowy Pieśni i Tańca z Pacyny, w którym tańczy 40 dzieci z terenu gminy
Pacyna. Zespół w strojach ludowych łowickich kontynuuje tradycje zespołu „Sejkowice”, koncertując w kraju i za granicą.
Na terenie gminy Pacyna w m. Rakowiec urodziła się w 1926 roku i mieszka poetka ludowa Pani Maria Majchrzak. W swoim dorobku literackim posiada ponad trzy tysiące utworów o bogatej tematyce: religijnej, ludowej,
patriotycznej, przyrodniczej, są też bajki dla dzieci i inne rodzaje i gatunki
literackie. Za ten wielki dorobek literacki została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi w 1986 roku. Jest laureatką wielu Ogólnopolskich Turniejów
Poetyckich i konkursów literackich.
Gmina Pacyna przynależy do Lokalnej Grupy Działania Fundacji AKTYWNI
RAZEM oraz do Związku Gmin Regionu Płockiego.

WAŻNE ADRESY I TELEFONY

Pacyna municipality is located in the western part of the Mazovian voivodship in the Gostynin district. The municipality is divided into 18 rural administrative units, of which 8 have villages assigned to them. The municipality covers an
area of 90.852 km. Pacyna is a rural commune, inhabited by about 3800 people, chiefly engaged in farming, trade and
services. The following transport routes cross the commune: the viovodeship road with a length of 13.5 km, district roads
with a total length of 57.187 km and commune roads with a total length of 58.385 km.
The first mention of Pacyna dates from 1430 and is found in the Archaeological Archive in Poznań. Pacyna was owned
by Ogończycy Pacyńscy (Paczyńscy) – Marek and Dobiesław, who was a well-known writer in the Gostynin district.
Tradition and folklore are cherished in the municipality. The Folklore group „Sejkowice”, established in 1973, is still going strong. Thanks to the quality of its performances it is well-known throughout Masovia. The group have enjoyed success at festivals and folk culture competitions. In 2004 the leader of the group was awarded the Golden Cross of Merit
and the other members have been awarded with the Badge of Distinguished Cultural Activist. In October 2009 The Pacyna Children’s Folk Dance and Song Group was formed. It currently includes around 40 children from the municipality who
perform songs and dances in the traditional Łowicz folk costumes. They have followed in the footsteps of the ‘Sejkowice’
group by performing around Poland and abroad.
Maria Majchrzak, the folk poet, was born in the village of Rakowiec in the Pacyna municipality in 1926. Her literary
output includes more than three thousand works on a wide range of subjects: religion, folklore, patriotism and science, as
well as tales for children and other literary forms and genres. Due to her great literary achievements, she was awarded the
Golden Cross of Merit in 1986. She has won many Polish Poetry Championships and literary competitions.
Pacyna municipality is part of the Local Group of Action of the Foundation “ACTIVE TOGETHER” and the Association
of Municipalities of the Region of Płock.

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Pacynie
ul. Wyzwolenia 7
09-541 Pacyna
tel. 24 285 80 60
Urząd Stanu Cywilnego
w Pacynie
ul. Wyzwolenia 7
09-541 Pacyna
tel. 24 285 80 06
Gminna Biblioteka
Publiczna
ul. Wyzwolenia 7
09-541 Pacyna
tel. 24 285 80 56
Przedszkole
Samorządowe
w Pacynie
ul. Łukasiewicza 4
09-541 Pacyna
tel. 24 285 81 63
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
w Pacynie
ul. Kopycińskiego 5
09-541 Pacyna
tel. 24 285 80 83

Centrum Pacyny - parking wraz z placem rekreacyjnym

Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej „MEDYK”
w Pacynie
ul. Wyzwolenia 11
09-541 Pacyna
tel. 24 285 80 25
Bank Spółdzielczy
„Mazowsze” w Pacynie
ul. Wyzwolenia 9
09-541 Pacyna
tel. 24 285 81 22

Dziecięcy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca z Pacyny

Władze samorządowe gminy Pacyna

Urząd pocztowy, przedszkole samorządowe i komisariat policji w Pacynie

ar
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Urząd Gminy w Pacynie
ul. Wyzwolenia 7
09−541 Pacyna
tel. 24 285 80 54
fax 24 285 80 64

Piekarnia w Pacynie
ul. Towarowa 4a
09-541 Pacyna
tel. 24 285 80 57
Komisariat Policji
ul. Łukasiewicza 4
09-541 Pacyna
tel. 24 235 03 20
Urząd Pocztowy
ul. Łukasiewicza 4
09-541 Pacyna
tel. 24 235 36 43
Powiatowy Dom Pomocy
Społecznej w Czarnowie
Czarnów 5
09-541 Pacyna
tel. 24 285 80 02
Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy
dla Dorosłych
w Skrzeszewach
Skrzeszewy 26
09-541 Pacyna
tel. 24 285 89 60
Pacyńskie Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw
Społecznych
ul. Wyzwolenia 7
09-541 Pacyna
tel. 24 285 80 80
Gminne Centrum Aktywności
Lokalnej w Pacynie
ul. Wyzwolenia 11a
09-541 Pacyna
tel. 24 285 80 54
Punkt Apteczny
ul. Łukasiewicza 29/1
09-541 Pacyna
tel. 24 285 86 34
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AKTYWNI RAZEM

WAŻNE ADRESY I TELEFONY

NAJWAŻNIEJSZE
INFORMACJE

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 w Pacynie
ul. Wyzwolenia 7
09−541 Pacyna
tel. 24 285 80 54
fax 24 285 80 64

www.pacyna.mazowsze.pl
e-mail: gmina@pacyna.mazowsze.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

