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„Cudze chwalicie swego nie znacie”
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Gmina

Magnuszew
Gmina Magnuszew leży w południowej 
części województwa mazowieckiego. 

Jest jedną z siedmiu gmin należących do powiatu kozienickiego, po-
łożoną w widłach trzech rzek: Wisły, Pilicy i Radomki. Powierzchnia 
gminy wynosi 140,92 km2. Użytki rolne zajmują 9 493 ha, natomiast 
2 264 ha zajmują lasy. Teren gminy zamieszkuje 6647 osób, co daje jej 
trzecie miejsce w powiecie pod względem zaludnienia.

W skład gminy wchodzą małe wsie, liczące poniżej 300 mieszkańców. 
Największą miejscowością jest miejscowość gminna Magnuszew,  którą  
zamieszkuje 981 osób.

Przez teren gminy na osi północ-południe przebiega droga krajowa  
nr 79, łącząca Magnuszew z Warszawą, leżącą w odległości 63 km na 
północ, Kozienicami, odległymi o 24 km w kierunku południowym oraz 
Sandomierzem i Tarnobrzegiem. W kierunku zachodnim biegnie droga 
wojewódzka nr 736 zapewniająca połączenie z Warką a dalej drogą 
E77 relacji Warszawa-Kraków. Uzupełnieniem sieci komunikacyjnej są 
drogi powiatowe i gminne, które w sposób bezpośredni bądź pośredni 
stanowią powiązania wewnątrz gminy oraz łączą teren gminy z sąsied-
nimi ośrodkami gminnymi, powiatowymi i innymi województwami. Te-
ren gminy położony jest w pobliżu linii kolejowych. Najbliższa trakcja 
kolejowa  przebiega przez sąsiadujące z Magnuszewem gminy: Grabów 
nad Pilicą i Warka. 
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Rzeka Wisła
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Magnuszew
Budynek Urzędu Gminy

Magnuszew
Droga krajowa nr 79

Magnuszew
Park nocą
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Historia

MagnuszewZiemie, na których położona jest gmina 
Magnuszew, określano mianem Zapilcza.
Do 1343 wchodziły w skład Mazowsza. Następnie Zapilcze od 1349 roku 
przyłączono do ziemi sandomierskiej. Po inkorporacji (włączeniu) Ma-
zowsza do państwa polskiego w roku 1526, Zapilcze należało od po-
wiatu wareckiego, wchodzącego w skład ziemi czerskiej, województwa 
sandomierskiego. Taki podział przetrwał do upadku Polski w 1795 roku. 
W wyniku rozbiorów tereny te znalazły się pod panowaniem Austrii.

Po utworzeniu przez Napoleona Księstwa Warszawskiego, Magnuszew 
znalazł się w jego granicach i wchodził w skład departamentu radom-
skiego. Upadek Napoleona skutkował zniesieniem Księstwa Warszaw-
skiego. Na kongresie wiedeńskim 1814-1815 powstało kadłubowe pań-
stwo polskie zależne od Rosji o nazwie Królestwo Polskie. Zapilcze,  
a wraz z nim Magnuszew, znalazło się w granicach nowo utworzonego 
państewka, będąc częścią województwa sandomierskiego z siedzibą  
w Radomiu. W 1832 roku car Mikołaj I ogłosił Statut Organiczny, mocą 
którego inkorporował  Królestwo Polskie do Cesarstwa Rosyjskiego jako 
swoją prowincję. Ukazem carskim z 7 marca 1837 roku województwa 
przemianowano na gubernie. Po upadku powstania styczniowego Ma-
gnuszew terytorialnie należał do guberni radomskiej.

Po odzyskaniu niepodległości, od 1925 roku Polska została podzielona 
na 17 województw. Magnuszew i okolice wchodziły w skład powiatu 
kozienickiego województwa kieleckiego.
W wyniku agresji niemiecko-radzieckiej i podziału Polski między 
dwóch agresorów, znalazł się pod okupacją niemiecką w Generalnym 
Gubernatorstwie. Należał wówczas do dystryktu radomskiego. Po za-
kończeniu wojny Magnuszew podlegał administracyjnie województwu 
kieleckiemu.

Nowy podział administracyjny Polski na 49 województw w 1975 roku 
sprawił, że Magnuszew znalazł się w województwie radomskim. Od 
1999 roku przynależy do województwa mazowieckiego. 

Magnuszew
Cmentarz żołnierski
- mogiły z września 1939 
  oraz 1944 roku

Gmina Magnuszew
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Magnuszew
Pomnik Braterstwa Broni

Trzebień
Budynek byłej gorzelni
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Udokumentowane dzieje miejscowości gminnej Magnu-
szew sięgają XIV wieku. W 1377 roku Świętosław (Stani-
sław) zwany Reczywa (Krzeczywa, Krzeczyjawa) uzyskał 
od księcia mazowieckiego Siemowita III (Ziemowita III) 
przywilej na założenie miasta Magnuszewa na prawie nie-
mieckim. Mikołaj Powała z Taczowa, uczestnik bitwy pod 
Grunwaldem, kupił Magnuszew i otrzymał od ks. Janusza 
Mazowieckiego w 1424 roku potwierdzenie przywilejów 
zezwalających na targi i jarmarki, nadanych Świętosławo-
wi. Następnie Magnuszew stał się własnością Magnuszew-
skich herbu Ogończyk. W kolejnych latach przeszedł we 
władanie Potockich i Zamoyskich.
 
W XVI wieku przestał być miastem. Pomimo tego faktu, 
jego korzystne położenie na ważnym trakcie handlowym  
i pocztowym biegnącym z Krakowa do Warszawy sprawia-
ło, że zachował niektóre funkcje miejskie (przykomórek 
celny, stacja pocztowa, piękna austeria).
Andrzej Zamoyski, X ordynat, kupił dobra magnuszewskie 
od Wincentego Potockiego. Założył tu swoją drugą stolicę 
i odtąd sygnował się: Andrzej na Bieżuniu i Magnuszewie.

W 1776 roku Stanisław August Poniatowski podniósł Ma-
gnuszew ponownie do rangi miasta, na prośbę Andrzeja 
Zamoyskiego, doceniając jego zasługi i pracę włożoną  
w ogólny rozwój Rzeczpospolitej. Miasteczko miało pod-
legać sądowi asesorskiemu. Otrzymało prawo magdebur-
skie, a inne, wcześniejsze prawa i zwyczaje zostały mu 
odebrane. 

Ordynat Zamoyski, mając na uwadze rozwój miasta, dopro-
wadził do powstania manufaktury sukienniczej. W począt-
kach XIX wieku jego „fabryka” miała 4 warsztaty, zatrud-
niała 10 osób i produkowała 12 tys. łokci sukna rocznie. 
Manufaktura magnuszewska „w najlepszym porządku 
utrzymywana”, produkowała sukno w różnych gatunkach.
 
Pierwszy kościół w Magnuszewie powstał około 1378 roku. 
Nie wiadomo, kto był jego fundatorem, ani jak przebiegała 
jego pierwotna erygacja. Najprawdopodobniej w 1655 roku 
podczas pożaru, w czasie tzw. potopu, spłonął Magnu-
szew, a wraz z nim kościół i dokumenty erygacyjne. Na 
jego miejscu, w 1680 roku postawiono nową, drewnianą 
świątynię. Na terenie parafii w 1766 roku funkcjonowały 
dwa kościoły, obydwa pod wezwaniem Jana Chrzciciela. 
Pierwszy będący już w bardzo złym stanie znajdował się 
przy gościńcu. Msze odprawiano w nim rzadko, a obok 
niego grzebano zmarłych. Nowy kościół ufundowany 
został przez Stanisława Potockiego w 1758 roku. Nieste-
ty istniał jedynie 20 lat. Spłonął 28 listopada 1778 roku.  
Z pożogi ocalał jedynie murowany skarbiec, który stał się 
pomieszczeniem dla sług kościelnych, a później służył za 
publiczną kaplicę. Po pożodze przyszedł czas na wybudo-
wanie murowanej świątyni. Dzieła tego dokonano na po-
lecenie ks. Konstancji z Czartoryskich Zamoyskiej w roku 
1786(87).
Nadwornym budowniczym i projektantem był Joachim 
Hempel. Murowany, z cegły palonej, w stylu późnobaroko-
wym, wzniesiony został pośród lip i topoli. Posiadał facjatę 
i był pokryty dachówką.

Magnuszew
Kościół pw. św. Jana Chrzciciela

Gmina Magnuszew
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Trzebień
Cmentarz Żołnierzy Austriackich
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Przez teren gminy podczas Insurekcji Kościuszkowskiej  
w czasie marszu na Warszawę przeszły wojska Tadeusza 
Kościuszki, które odpoczywały w Rozniszewie. Pamiątką 
po tamtych wydarzeniach jest usypany przez mieszkańców 
w 1917 roku, w setną rocznicę urodzin wodza insurekcji, 
Kopiec Kościuszki.
 
Częste pożary mieszkań i budynków gospodarczych, wy-
lewy Wisły, szczególnie w latach 1839 i 1844, brak oświa-
ty, wyjazd z Magnuszewa rzemieślników w poszukiwaniu 
lepszego życia, klęska roku 1830-1831 i niewystarczające 
wykorzystywanie postępu technicznego w rolnictwie do-
prowadziły do upadku miasta.

Rok 1863 to okres walk powstańczych partii (oddziałów 
partyzanckich) z wojskiem zaborczym. Polacy pod dowódz-
twem płk. Władysława Kononowicza stoczyli w okolicach 
Magnuszewa zwycięskie potyczki. W miasteczku w 1867 roku 
powstała szkoła elementarna. W grudniu następnego roku 
magistrat Magnuszewa został zniesiony, a miasto przyłą-
czono do gminy Trzebień. Od 1 stycznia 1869 roku Ma-
gnuszew funkcjonował już jako osada. 
 
W okresie I wojny światowej teren Magnuszewa był świad-
kiem licznych manewrów i starć wojennych. Ciągłe prze-
marsze obcych wojsk, związane z tym rekwizycje i ra-
bunki oraz bardzo wysokie podatki na utrzymanie władzy 
okupacyjnej rujnowały miejscową ludność. W 1939 roku 
okolice Magnuszewa były miejscem działania Wileńskiej 
Brygady Kawalerii pod dowództwem pułkownika Kon-
stantego Druckiego-Lubeckiego. Podczas okupacji Niemcy 
stosowali terror wobec ludności cywilnej. W Magnuszewie 
zorganizowali przejściowe getto na tzw. Paciejowie. 28 paź-
dziernika 1943 roku, po brutalnym śledztwie zamordowali 
w Magnuszewie 12 osób. Kolejnej zbrodni dokonali 30 lipca 
1944 roku. Wówczas z ich rąk zginęło 5 osób.

Na początku sierpnia 1944 roku wojska 8 Armii Gwardii 
wchodzące w skład I Frontu Białoruskiego pod dowódz-
twem marszałka Konstantego Rokossowskiego, uchwyciły 
przyczółek pomiędzy ujściem Pilicy i Radomki do Wisły 
(przyczółek warecko–magnuszewski). Walki na przyczółku 
trwały do 12 września 1944 roku. Wojska radzieckie były 
wspierane przez jednostki polskie wchodzące w skład I Ar-
mii Wojska Polskiego. 

Na miejscowym cmentarzu znajduje się kwatera pole-
głych 356 żołnierzy polskich walczących w tej okolicy  
w 1939 i 1944 roku. 

Dla upamiętnienia tamtych dramatycznych wydarzeń  
w 1977 roku na rynku w Magnuszewie ustawiono pomnik 
Braterstwa Broni polsko-radzieckiej oraz haubicoarmatę, 
prawdopodobnie jedną z tych, jakie brały udział w wal-
kach na przyczółku. 

Rozniszew
Kopiec Tadeusza Kościuszki

Gmina Magnuszew
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Rolnictwo

MagnuszewGmina Magnuszew jest gminą typowo  
rolniczą.
Zdecydowały o tym  cechy środowiska przyrodniczego tj.: jakość gleb, 
warunki wodne, położenie przestrzenne, klimat.  
70 % ogółu zatrudnionych na terenie gminy, to osoby pracujące w rol-
nictwie. Użytki rolne zajmują 9 493 ha powierzchni. Produkcja rolna 
oparta jest na uprawie warzyw i zbóż. Olbrzymią rolę odgrywa w gmi-
nie sadownictwo i ogrodnictwo. 
 
Rolnictwo w gminie ma dobre warunki rozwoju. Gleby na obszarze 
gminy cechują się wysoką przydatnością do produkcji rolniczej. Prze-
ważają gleby IV klasy i stanowią one ponad 37% wszystkich użytków 
rolnych. 

W gminie Magnuszew funkcjonuje ponad 1100 gospodarstw indywi-
dualnych. Gospodarstwa te charakteryzują się dużym rozdrobnieniem. 
Najliczniejszą grupę stanowią gospodarstwa do 5 ha. Liczba dużych 
gospodarstw w ostatnich latach  wzrasta, a część z nich zwłaszcza 
gospodarstwa sadownicze, zmierzają ku specjalistycznej produkcji 
wielkotowarowej z przeznaczeniem nie tylko na rynek krajowy ale  
i eksport. 

Głównymi uprawami są: sady jabłoniowe, truskawki, warzywa kapust-
ne, pomidory i ogórki hodowane pod osłonami oraz zboża i ziemniaki.

W celu  poprawy opłacalności i centralizacji sprzedaży, dostosowania 
produkcji rolniczej do wymogów handlowych oraz wspólnego wpro-
wadzania jej na rynki hurtowe krajowe i zagraniczne, na terenie gminy 
zostały utworzone grupy producenckie. W maju 2011 roku otwarto halę 
sortowniczo-magazynową z linią sortującą Grupy Producentów „Nasz 
Owoc” Sp. z o.o. Kolejną grupą, która rozwija swoją działalność jest 
„Grupa Sad”.
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Nowoczesna uprawa sadownicza
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Przemysł

oraz usługi
Gmina Magnuszew jest gminą wiej-
ską, 70 % jej mieszkańców pracuje  
w rolnictwie.
Pozostałe 30 % ogółu zatrudnionych  na obszarze gminy, to osoby pra-
cujące poza rolnictwem głównie w przetwórstwie rolnym, oświacie  
i usługach dla ludności.

Na terenie gminy Magnuszew nie ma dużego przemysłu. Obecnie  
w gminie jest zarejestrowanych 330 średnich i małych podmiotów go-
spodarczych. Największe  podmioty  gospodarcze  na rynku lokalnym to: 
» Z.P.H.U. „Witamina” Szczypek Mirosław - Mniszew
» Z.P.H.U „Multi Smak” Miśkiewicz Mieczysław - Mniszew
» Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Sławomir Moczulski 
   - Magnuszew
» P.H.U. Produkcja opakowań foliowych - Waldemar Suszka 
   - Chmielew
» P.P.H.U. Meble Kutyła Ryszard Kutyła - producent mebli 
   - Magnuszew
» „Z. K. TRANSOIL”  Kurzepa Zenobiusz - sprzedaż paliw 
   - Magnuszew
» Chodyra Stefan - sprzedaż materiałów budowlanych i opału 
   - Wilczkowice
» Usługi Transportowe - Kutyła Wojciech - Wilczkowice Dolne

O rozwoju gospodarczym gminy Magnuszew świadczy fakt, że w ostat-
nim dziesięcioleciu prawie dwukrotnie wzrosła liczba przedsiębiorstw. 
Rozwój działalności gospodarczej  należy traktować jako priorytet roz-
woju gminy. Niewątpliwie ważnym  elementem wpływającym na roz-
wój gminy jest pożądany przemysł rolno-spożywczy. Gmina ma w tym 
zakresie duże możliwości. 

Czynnikami, które mogłyby przyciągnąć inwestorów są:
- dobre połączenia komunikacyjne z dużymi miastami, 
  w tym z Warszawą;
- partnerska postawa władz gminy wobec przedsiębiorców;
- niskie ceny gruntów;
- względnie duży zasób siły roboczej;
- stosunkowo niskie wymagania płacowe pracowników.

Most na rzece Pilicy

32
Gmina Magnuszew
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Latków
Grupa Producentów „Nasz Owoc”

Mniszew
Z.P.H.U. „Multi Smak”

Mniszew
Z.P.H.U. „Witamina”

Wilczkowice Dolne
Zakład Stolarski „Boryczka” 
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Placówki

Ochrona

oświatowe

zdrowia

Bardzo  ważnym  elementem  w naszej  
rzeczywistości jest kształcenie dzieci    
i młodzieży.
Na terenie gminy Magnuszew odbywa się ono w czterech szkołach 
podstawowych i dwóch gimnazjach. Szkoły podstawowe znajdują się  
w Magnuszewie, Chmielewie, Przydworzycach i Rozniszewie. Publicz-
ne gimnazja są w dwóch miejscowościach: Mniszewie i Magnuszewie. 

Absolwenci gimnazjum mają możliwość pobierania nauki w istnieją-
cym na terenie gminy liceum ogólnokształcącym w Magnuszewie. Po-
nadto od 2007 roku funkcjonuje zaoczne liceum ogólnokształcące dla 
dorosłych oraz zaoczne studium o kierunku technik-ogrodnik.

Do szkół na terenie gminy uczęszcza 916 uczniów. Największą placów-
ką edukacyjną  gminy jest Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Ma-
gnuszewie, w którym naukę pobiera 596 uczniów i słuchaczy. Szkoła 
posiada dobrze wyposażoną bazę sportową: salę gimnastyczną, boisko 
futbolowe i korty tenisowe. W 2011 roku został oddany do użytku kom-
pleks boisk sportowych „Orlik” usytuowany przy ZSiPO.

Na terenie gminy od 1999 r. funkcjo-
nują niepubliczne zakłady opieki zdro-
wotnej powstałe na bazie placówek 
publicznych.
W Magnuszewie medyczną opiekę nad pacjentami sprawuje Niepu-
bliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MAGMEDIC”, w Mniszewie NZOZ 
„OPTIMUM” Renata Rybińska-Gąsiorek. 
 
Opiekę stomatologiczną sprawują:
- Prywatna Praktyka Stomatologiczna A. Kawecka-Piwońska 
  w Magnuszewie
- Gabinet Stomatologiczny „MODENT” - Mniszew
- Gabinet Stomatologiczny M i R Żbikowscy - Kłoda- Gabinet Stomato- 
  logiczny „MODENT” - Mniszew
- Gabinet Stomatologiczny M i R Żbikowscy - Kłoda

Magnuszew
Zespół Szkół
i Placówek Oświatowych

366
Gmina Magnuszew
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Magnuszew
Plac zabaw przy ZSiPO

Magnuszew
Uroczyste otwarcie boiska
Orlik 2012 
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Chmielew
Publiczna Szkoła Podstawowa

Mniszew
Publiczne Gimnazjum 

Rozniszew
Publiczna Szkoła Podstawowa
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Przydworzyce
Publiczna Szkoła Podstawowa

Magnuszew
Szkolne zawody sportowe

Magnuszew
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MAGMEDIC”
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Kultura

MagnuszewNa terenie gminy działa jedna instytucja 
kultury - Gminna Biblioteka Publiczna  
- Centrum Kultury w Magnuszewie.
Jej księgozbiór liczy 12 000 woluminów. Obok ciekawych pozycji be-
letrystycznych w zbiorach biblioteki znajduje się literatura dla dzieci. 
Uczniowie i studenci znajdą wiele wartościowych pozycji literatury 
naukowej i popularno-naukowej. Oprócz gromadzenia i udostępnia-
nia księgozbioru GBP-CK, prowadzi dosyć szeroką działalność kultu-
ralno-oświatową. Jest organizatorem licznych wystaw artystycznych, 
promujących sztukę całego regionu kozienickiego, wielu literackich 
spotkań autorskich i imprez okolicznościowych. Prowadzi dziecięce 
koło muzyczne „Nutka”, jest opiekunem zespołu wokalnego seniorów 
„Melodia”. Organizuje warsztaty plastyczne dla dzieci, prowadzi zaję-
cia teatralne z  dziećmi i dorosłymi. Organizuje dla mieszkańców wy-
jazdy krajoznawcze, do muzeów oraz do kin i teatrów. W okresie wa-
kacji oraz ferii zimowych organizuje czas wolny dzieciom i młodzieży.   
W roku 2011 podjęła administrowanie Skansenem Bojowym I Armii 
Wojska Polskiego w Mniszewie.

Funkcjonująca od wielu lat w Publicznej Szkole Podstawowej w Rozni-
szewie „Galeria na Piętrze”, organizuje dla uczniów i mieszkańców licz-
ne wystawy artystyczne z wielu dziedzin sztuki: fotografii, rzeźby, ma-
larstwa i rysunku. Swoje prace wystawiali tu m.in.: Józef Wilkoń, Maria 
Ekier, Dorota Łoskot-Cichocka, Joanna Sedlaczek, Mateusz Dąbrowski. 

Na terenie gminy dobrze rozwija się kultura fizyczna. Przejawem jest 
działający klub sportowy „LZS Magnuszew”.
W Magnuszewie rokrocznie odbywa się kilka imprez kulturalnych  
i sportowych. Na stałe do kalendarza wszedł festyn z Okazji Gminne-
go Dnia Dziecka i Dni Magnuszewa, zawody jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej organizowane z okazji Dnia św. Floriana, czy Dożynki 
Gminne oraz ligowe rozgrywki w piłkę nożną drużyn klubu sportowego 
„LZS Magnuszew”. 

Magnuszew
Gminna Biblioteka Publiczna
- Centrum Kultury
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Magnuszew
Warsztaty artystyczne

Magnuszew
Młodzi aktorzy

Wycieczka do Muzeum Kolejnictwa

466
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48

Wystawienie Misterium Męki Pańskiej
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56

Wycieczka do Krakowa

0
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Rozniszew
Wystawa w Galerii na piętrze w PSP 

Magnuszew
Warsztaty Plastyczne w GBP-CK

Magnuszew
Otwarcie wystawy w GBP-CK

Magnuszew
Gminna Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury

5352
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Magnuszew
Wystawa prac hafciarki
Władysławy Barbary Drachal
w GBP-CK 

Magnuszew
Wystawa ikon ks. Stanisława Drąga w GBP-CK

5554
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Magnuszew
Festyn gminny

Magnuszew
Występ zespołu seniorów „Melodia”

Magnuszew
Zawody strażackie

566 57



Walory

przyrodnicze
O zaletach turystycznych Gminy Ma-
gnuszew decyduje jej nietypowe po-
łożenie w widłach trzech rzek: Wisły, 
Pilicy i Radomki oraz bliskie sąsiedz-
two Puszczy Kozienickiej i Puszczy 
Stromieckiej.
Walory środowiska przyrodniczego gminy to przede wszystkim lasy  
i woda. 2 264 ha powierzchni gminy zajmują lasy w większości sosnowe 
i mieszane ale także brzozowe, olchowe i dębowe. Jest to rejon atrak-
cyjny przyrodniczo i krajobrazowo, z malowniczymi zakolami rzek, 
starorzeczami i udziałem łąk. Szerokie, nieuregulowane koryta rzek  
z licznymi wyspami stwarzają dogodne warunki do życia wielu gatun-
ków fauny i flory. Znajdują się tu liczne siedliska bobrów, znajdziemy 
orła bielika i czaplę siwą.  Z tych powodów rozległe tereny gminy włą-
czono do Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych Natura 2000.
Liczne walory przyrodnicze, krajobrazowe oraz klimatyczne przycią-
gają na teren gminy coraz więcej turystów i letników, budujących tu 
domy letniskowe.

Na terenie gminy występują:
Obszar Chroniony Krajobrazu „Dolin Pilicy i Drzewiczki” utworzony 
w 1983 roku o obszarze 70 380 ha. Jest to naturalny korytarz ekologicz-
ny o randze krajowej , łączący obszar węzłów ekologicznych: Święto-
krzyskiego z Doliną Pilicy. 
Rezerwat przyrody „Olszyny”, utworzony w 1980 roku, o powierzchni 
28,79 ha. 
Zabytkowy Park Podworski w Trzebieniu, założony w połowie XIX wie-
ku przez rodzinę Zamoyskich  o powierzchni 5,56 ha.
Duża kolonia  rozrodcza nietoperzy wpisana w 1999 r. na listę ostoi 
przyrodniczych o znaczeniu europejskim Programu CORINE - biotopes,  
mająca siedlisko  na strychu budynku starej szkoły w Magnuszewie.

Od 1974 roku Magnuszew posiada status uzdrowiska. Przeprowadzone  
w 1958 roku prace badawcze wykazały na terenie gminy istnienie wód 
mineralnych. Najbardziej wartościowe z nich są solanki chlorkowo-wap-
niowe silnie zmineralizowane o dużej zawartości jodu i o podwyższonej 
temperaturze ok. 35 stopni Celsjusza. Woda ta może być wykorzy-
stywana leczniczo do kąpieli w rehabilitacji pourazowej, przy scho-
rzeniach wieku dziecięcego; do inhalacji górnych dróg oddechowych  
i przy leczeniu alergii. Daje to możliwość budowy basenów termal-
nych, uzdrowiska oraz zakładu przyrodo-leczniczego. Jednak tak małej 
gminy rolniczej (z niewielkim budżetem) nie stać na tego rodzaju przed-
sięwzięcia. Rozwiązaniem byliby inwestorzy z zewnątrz, którym gmina 
będzie sprzyjać np. udostępniając grunty pod lokalizację inwestycji.

Gmina Magnuszew
5958
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Skarby przyrody w gminie Magnuszew

06 616
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Orzeł Bielik

Czapla siwa

Kolonia nietoperzy

Bóbr europejski

626 636
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Magnuszew
Jezioro

66 676
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Przydworzyce
Meandrująca rzeka Wisła

686 696
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Magnuszew
Dom bankietowy „Magnat”

Kłoda
Gospodarstwo agroturystyczne

Jarosław Piwoński

Magnuszew
Restauracja „Stara Kuźnia”

Mniszew
Restauracja - Hotel „Sarmacka”

80 81



Dziedzictwo

historyczne
W gminie Magnuszew turyści mogą 
spotkać wiele ciekawych zabytków 
historycznych i obiektów powstałych  
w ubiegłym stuleciu.
Należą do nich:     
- Kościół parafialny pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Magnu- 
   szewie wybudowany w latach 1786-87 według projektu Jana Hempla;
- Zespół Pałacowo-Parkowy w Trzebieniu  rodziny Zamoyskich wybu- 
   dowany w pierwszej połowie XIX wieku;
- Pomnik walk powstańczych z 1863r w Anielinie;
- Kopiec Tadeusza Kościuszki w Rozniszewie;
- Kościół parafialny w Rozniszewie z I połowy XX w.; 
- Skansen Bojowy I Armii Wojska Polskiego w Mniszewie; 
- Cmentarz parafialny w Magnuszewie- mogiły z września 1939 oraz  
   z 1944 roku;
- Mogiły z Września 1939 w miejscowościach Zagroby i Rozniszew;
- Pomnik Braterstwa Broni w Magnuszewie;
- Pomnik Poległym i Pomordowanym w II Wojnie Światowej w Rozni- 
   szewie;
- Kościoły pw. św. Rocha i św. Józefa w Mniszewie.

Gmina Magnuszew dysponuje  bazą gastronomiczną i noclegową.
Największą ilością miejsc noclegowych dysponuje hotel-restauracja 
„Sarmacka” w Mniszewie (40 miejsc noclegowych) oraz gospodarstwo 
agroturystyczne pana Jarosława Piwońskiego w Kłodzie (12 miejsc noc-
legowych).

Trzebień
Zespół Pałacowo-Parkowy

Gmina Magnuszew
8382
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Rozniszew
Pomnik Poległym, Pomordowanym, Zaginionym 

w latach 1939-1945 

8584

Mniszew
Kościół pw. św. Rocha

Anielin
Pomnik Walk Powstańczych
z 1863 roku
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Rozniszew
Mogiła zbiorowa Żołnierzy

Mniszew
Skansen Bojowy I Armii Wojska Polskiego

Rozniszew
Pomnik Orła Białego 

upamiętniający Powstańców Styczniowych 

87866
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Magnuszew
Obelisk upamiętniający postać miejscowego lekarza 

Mieczysława Roszkowskiego ufundowany przez społeczeństwo gminy  
Magnuszew, za ofiarną i pełną poświęcenia pracę w latach 1955-1991

Grzybów
Kapliczka ku czci NMP Niepokalanej
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Mniszew
Kościół pw. św. Józefa Rozniszew

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii
 Panny z I połowy XX wieku 

9190
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Mniszew
Skansen Bojowy I Armii Wojska Polskiego
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Mniszew
Skansen Bojowy I Armii Wojska Polskiego

94
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