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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez 

 Lokalną Grupę Działania „PRYM”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3
„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.



Szanowni Państwo,

oddajemy w Wasze ręce przewodnik, który jest pilotażowym produktem zrealizowa-
nym w ramach projektu współpracy pod nazwą: „Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej”. 
Zaproponowane przez nas trasy nie obejmują oczywiście wszystkich ciekawych i god-
nych polecenia miejsc na obszarze Lokalnej Grupy Działania „PRYM” i dodatkowo na 
terenie dwóch gmin, należących do partnerskiej RLGD „Z Ikrą”. Mają być dla Państwa 
inspiracją i zachętą do wycieczek po tym terenie, uważnego rozglądania się i wyszu-
kiwania kolejnych atrakcji. W terenie będą mogły pomóc osoby, które poprowadzą 
punkty SLIT, oznaczone w przewodniku piktogramem. Osoby te podpowiedzą także, 
co ciekawego warto zobaczyć i jak spędzić czas u naszego Partnera w projekcie Stowa-
rzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

Więcej informacji o poszczególnych miejscach oraz uzupełnianą bazę danych udostęp-
niamy na naszej stronie, do której szybki dostęp gwarantuje kod QR na tylnej okładce 
przewodnika. Wszystkich z naszego terenu, którym projekt przypadnie do gustu i będą 
chcieli z nami współpracować przy kolejnych przedsięwzięciach, zachęcamy do kon-
taktu.

Życzymy samych miłych chwil spędzonych na terenie LGD „PRYM”.

*  Większość miejsc noclegowych i wszystkie atrakcje wymagają  
wcześniejszego kontaktu i rezerwacji.
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T R A S A B 1        
–  DZ I E Ń 1

145’ 8,7 km   
Stary Gostków. Pałac z zespołem parkowym. Pałac 
Bogumiła Załuskiego z przełomu XVIII i XIX wieku. 
W parku pomniki przyrody: modrzewie europejskie, 
wiązy szypułkowe, stanowisko bluszczu drzewiastego. 

21 h 4,5 km   
Idzikowice. Galeria Aleksego Matczaka. Idzikowice  19, 
99-205 Dalików, T: 514 368 093. Prywatna galeria z kamie-
nia polnego. W środku ekspozycja obrazów olejnych, 
rzeźb i rysunków. Obrazy o tematyce historycznej i bata-
listycznej są tłem dla wykładów z historii regionu.

340’ 11,4 km   
Domaniew. Spacer. Domaniew 35, 99-205 Dalików, T: para-
fia 43 678 02 25. Wioska znana od XIV wieku. Ślady osad-
nictwa sięgają czasów kultury pucharów lejkowatych 
(3700–1900 p.n.e.). Najcenniejszym zabytkiem jest 
XVI-wieczny późnogotycki kościół parafialny pw. św. 
Floriana. W Domaniewie przyszedł na świat Stefan 
Pogonowski. 

41,5 h 17,2 km   
Poddębice. Ogród Zmysłów i Pijalnia Wód Termal-
nych. Ul. Adama Mickiewicza 9/11, 99-200 Poddębice, 
T: 517 667 947. Ogród w parku przy renesansowym pałacu 
Grudzińskich. Instalacje pomagają poznawać naturę 
przez zmysły. Zwiedzanie najlepiej rozpocząć od pijalni 
wód w dawnym kościele ewangelickim.

51,5 h 2,3 km    
Uniejów. Browar Wiatr. Ul. Dąbska 49, 99-210 Uniejów, 
T: 572 728 302, www.browarwiatr.pl. Obiad. Oryginalne 
dania na bazie własnego piwa. Możliwość zakupu pro-
duktów lokalnych i autorskich (chleb, piwo, przetwory).

61 h 2,5 km        
Uniejów. Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich. 
Ul. Zamkowa 2, 99-210 Uniejów, T: 601 440 931, www.zamek-
wuniejowie.pl. Wybudowany w 2. połowie XIV wieku na 
miejscu zniszczonej przez Krzyżaków fortalicji drewnia-
nej. Po komnatach oprowadza wieżomistrz, opowiada-

jąc o historii zamku, kolegiaty i Uniejowa. Plan filmowy 
serialu „Ultraviolet”.

71,5 h 0,3 km   
Uniejów. Uroczysko Zieleń. 2,7 km ścieżki dydaktycznej. 
Uroczysko w pradolinie Warty, w Uniejowskim Obszarze 
Chronionego Krajobrazu. Część obszaru Natura 2000 
„Dolina Środkowej Warty”. Ok. 80 ha lasów, łąk i staro-
rzeczy. Sześć makiet zwierząt z kodami QR, które odsyłają 
na strony z dodatkowymi informacjami.

83 h 4 km   
Uniejów. PGK Termy Uniejów. Ul. Zamkowa 3/5, 99-210 
Uniejów, T: 506 090 419, www.termyuniejow.pl. Miejsco-
wość uzdrowiskowa. Czerpana z głębokości ponad 2 km 
hipertermalna woda mineralna ma zastosowanie przy 
leczeniu wielu chorób. Kompleks z udogodnieniami dla 
rodzin z dziećmi.

9~ 11,1 km      
Uniejów. Gościniec „Nad Wartą”. Ul. Sienkiewicza 137, 
99-210 Uniejów, T: 63 288 84 10, www.gosciniecuniejow.pl. 
Kolacja. Tradycyjne polskie smaki z akcentem kuchni 
świata. Nocleg. Wysokiej jakości usługi w dobrej cenie. 
Spa, siłownia, ogródek z grillem, altana.
–  DZ I E Ń 2

q1 h 16 km    
Bronów. Dworek Marii Konopnickiej. Bronów 6, 
99-220 Wartkowice, T: 669 197 769, www.mariakonopnic-
kawbronowie.pl. Poetka mieszkała tu z rodziną przez 
10 lat. We wnętrzach wystawy stałe i czasowe. Obecnie 
siedziba filii Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu.

w1 h 1,9 km  
Głogowiec. Dom narodzin św. Faustyny. Głogowiec 11, 
99-140 Głogowiec, T: 518 014 858, 604 478 132. Prosty dom 
wiejski, zbudowany ok. 1900 roku z kamienia rożniatow-
skiego. Dziś muzeum historii rodzinnej św. Faustyny. 
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e30’ 0,4 km   
Świnice Warckie. Sanktuarium Urodzin i Chrztu 
św. Faustyny. Ul. św. Faustyny 3, 99-140 Świnice Warckie, 
T:  518 014 858, www.swfaustyna.pl. Po sanktuarium opro-
wadza ksiądz kustosz oraz Siostry Zgromadzenia Matki 
Bożej Miłosierdzia. Na cmentarzu są pochowani rodzice 
św. Faustyny: Marianna i Stanisław Kowalscy.

r1,5 h 9,1 km    
Świnice Warckie. Restauracja Zalewajka. Ul. Jana 
Pawła II 7, 99-140 Świnice Warckie, T: 534 248 884. Obiad. 
Domowe posiłki z produktów lokalnych i sezonowych.

t25’ 10,5 km  
Wielenin. Budownictwo regionalne. Dawna wieś arcybi-
skupów gnieźnieńskich na szlaku domów z opoki. Przykład: 
odnowiony kościół parafialny.

y30’ 21,9 km  
Spycimierz. Po dawnej kasztelanii i grodzie pozostało 
stożkowe grodzisko z widokiem na rozlewiska Siekier-
nika. O starożytności grodu świadczą groby z popieli-
cami. Obecnie wieś słynie z  tradycji układania dywa-
nów kwiatowych na procesję Bożego Ciała. Tradycja ta 
została wpisana na Listę Reprezentatywną Niematerial-
nego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO.

u30’ 18 km      
Księże Mł yny. Ośrodek Wczasowo -W ypocz yn -
kowy VANTUR. Księże Młyny 14a, 99-235 Księże Młyny, 
T: 600 899 685, www.vantur24.pl. Rozpoczęcie spływu kaja-
kowego. Ośrodek nad Wartą, na wydmach porośniętych 
lasem sosnowym. Jesienią dobre miejsce na grzybobra-
nie. W okolicy trasy piesze, rowerowe i kajakowe. 

i3 h 4 km    
Uniejów. VattenBall. T: 695 687 357, www.vattenball.pl/
splywy-kajakowe. Kompleksowa obsługa spływów jedno-
dniowych, wielodniowych, indywidualnych i grupowych 
po Warcie, na trasie Jeziorsko – Uniejów, Uniejów – Koło. 
120 dwuosobowych kajaków oraz jedno- i trzyosobowe. 

o~ 8 km      
Uniejów. Gościniec „Nad Wartą”. Ul. Sienkiewicza 137, 
99-210 Uniejów, T: 63 288 84 10, www.gosciniecuniejow.pl. 
Kolacja. Nocleg.

–  DZ I E Ń 3

p45’ 26,4 km  
Lipnica. Rezerwat przyrody Napoleonów. Rezerwat 
chroni 120-letni zespół dąbrowy świetlistej i bór mieszany 
z bujnym runem, w którym występuje wiele gatunków 
roślin rzadkich i chronionych. 

a30’ 5,8 km     
Bełdów. Spacer. 95-070 Aleksandrów Łódzki. Dawna szla-
checka wieś nad stawami rybnymi, z dworem i starą gorzel-
nią. Obecnie obiekt niedostępny do zwiedzania. W centrum 
wsi monumentalny kościół pw. Wszystkich Świętych z końca 
XIX wieku, wybudowany przez właściciela wsi Jana Wężyka. 
Przy nim pomniki przyrody (wiązy szypułkowe). Ponadto 
punkt informacji turystycznej i nowoczesne pasywne przed-
szkole. We wsi realizowano zdjęcia do filmów „Czterej pan-
cerni i pies” oraz „Królowa aniołów”. 

s2 h 1,7 km  
Orzechów. AlpakoveLove. Orzechów 55, 95-083 Lutomiersk, 
T: 576 310 410. Alpakoterapia polega na bezpośrednim 
kontakcie ze spokojnie nastawioną do człowieka i cie-
kawską alpaką. Odpręża, wycisza i nastraja pozytywnie 
do życia.

d30’ 9,1 km 
Orzechów Trupianka. Głaz narzutowy. Orzechów 32, 
95-083 Lutomiersk. Największy w województwie łódzkim 
polodowcowy głaz narzutowy, leżący na skraju lasu, 
porośnięty mchem. Pomnik przyrody.

f25’ 15,4 km 
Kazimierz. Stodoły drewniane. Unikatowe dwustuletnie, 
drewniane stodoły. Ich położenie z dala od centrum mia-
steczka miało chronić domy mieszkalne przed ogniem na 
wypadek pożaru.

g koniec      
Rąbień. Hotel Jan Sander. Ul. Wycieczkowa 2/10, 95-070 
Rąbień, T: 42 280 77 09, www.jansander.pl. Obiad. Trady-
cyjna kuchnia polska w nowoczesnym wydaniu, oparta 
na sezonowych, lokalnych składnikach wysokiej jako-
ści. Specjalnością są dania rybne przygotowywane 
według autorskich przepisów (miętus, sandacz, sum 
i zupa rybna).
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T R A S A B 2        
–  DZ I E Ń 1

11,5 h 13 km        
Wiktorów. Stajnia „Dzika Dolina”. Wiktorów 28, 95-100 
Zgierz, T: 512 924 608. Aktywna rekreacja w otoczeniu 
przyrody. Nauka jazdy konnej, jazda terenowa, udział 
w pławieniu koni, łowienie ryb w stawach, pływanie 
kajakiem. Możliwe grzybobranie, miejsce na ognisko. 
W ofercie noclegi: 12 miejsc w 4 pokojach z łazienkami. 

245’ 0,5 km  
Parzęczew. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny i św. Anny. Pl. Kościuszki 17, 95-045 Parzę-
czew, T: 42 718 60 10. W kościele polichromia ucznia Jana 
Matejki – Aleksandra Przewalskiego. W centralnym 
miejscu malowidło Wincentego Łukasiewicza „Golgota”. 
Parzęczew zasłynął jako miejsce odkrycia skarbów, m.in. 
skarbu powstańczego oraz garnca z monetami. 

320’ 0,65 km   
Parzęczew. Urząd Gminy. Ul. Południowa 1, 95-045 Parzę-
czew, www.parzeczew.pl. Z okazji 600-lecia nadania praw 
miejskich na budynku powstał okazały fresk autorstwa 
meksykańskich artystów Jezusa Gonzaleza Gutierreza 
i Siegrid Wiese. Przedstawia kilkanaście scen odwołu-
jących się do historii gminy,w tym nadanie przez króla 
Władysława Jagiełłę praw miejskich oraz Wojciecha 
Parzęczewskiego, założyciela miasta i parafii Parzęczew. 
Dokładny opis fresku na stronie urzędu.

41 h 10,8 km  
Parzęczew. Biały Młyn. Ul. Łęczycka 29, 95-045 Parzęczew, 
T: 695 668 695. Murowany, piętrowy młyn motorowy 
wzniesiono z cegły ok. 1920 roku. Przylega do niego 
przebudowany dom młynarza. Odnowione budynki są 
obecnie dostępne do zwiedzania. 

51,5 h 9,9 km       
Leźnica Wielka. Hotel Korona Palace. Leźnica Wielka – 
Osiedle 18, 95-043 Leźnica Wielka, T: 42 307 05 90, 794 490 590, 
www.korona-palace.pl. Obiad. Hotelowa restauracja 
serwuje bogaty wybór potraw tradycyjnych w nowo-
czesnych odsłonach, także dla wegetarian i alergików. 
Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

645’ 28,3 km   
Stary Gostków. Pałac z zespołem parkowym. Pałac 
Bogumiła Załuskiego z przełomu XVIII i XIX wieku. 
W parku pomniki przyrody: modrzewie europejskie, 
wiązy szypułkowe, stanowisko bluszczu drzewiastego. 
Dworem prawdopodobnie inspirował się Zbigniew Nie-
nacki, pisząc „Pan Samochodzik i niesamowity dwór”.

7~ 8,5 km     
Grotniki. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi. 
Ul. Sosnowa 11, 95-073 Grotniki, T: 509 746 052, www.yhlodz.pl. 
Kolacja. We własnym zakresie (grill, ognisko). Nocleg. 
W budynku głównym w pokojach cztero- i pięcio-
osobowych, w domkach czteroosobowych z łazienkami 
i domkach pięcioosobowych z łazienkami i aneksem 
kuchennym. Sala konferencyjna, świetlica, basen, plac 
zabaw, stoły do tenisa stołowego, boisko. 
–  DZ I E Ń 2

81 h ~ km   
Aleksandrów Łódzki. Spacer. Osada miejska założona na 
początku XIX wieku na ziemiach Rafała Bratoszewskiego. 
Trójnarodowe i trójwyznaniowe miasto tkaczy. Miejsce 
planów filmowych: „Czterej pancerni i pies”, „Kierunek 
Berlin”, „Ostatnie dni”, „Zwycięstwo”. Aleksandrów 
warto odwiedzić w trakcie Festiwalu Sztuk Różnych lub 
festiwalu Summer Dying Loud.

930’ 10,2 km   
Aleksandrów Łódzki. Galeria Rękodzieła. Pl. Tadeusza 
Kościuszki 30, 95-070 Aleksandrów Łódzki, T: 506 064 087. 
Renowacja mebli i artystyczna stolarka. Pamiątki 
z drewna i innych materiałów oraz ręcznie robione 
zaproszenia.
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q45’ 40,4 km     
Bełdów. Spacer. Dawna szlachecka wieś nad stawami 
rybnymi, z dworem i starą gorzelnią. Obecnie obiekt 
niedostępny do zwiedzania. Wciąż działa tu gospodar-
stwo rybackie, słynące z hodowli Karpia Bełdowskiego. 
Dostępne komercyjne łowisko, sprzedaż ryb. W centrum 
Bełdowa monumentalny kościół pw. Wszystkich Świętych 
z końca XIX wieku, wybudowany przez właściciela wsi Jana 
Wężyka. Przy kościele pomniki przyrody (wiązy szypuł-
kowe). Ponadto punkt informacji turystycznej i nowocze-
sne pasywne przedszkole. We wsi realizowano zdjęcia do 
filmów „Czterej pancerni i pies” oraz „Królowa aniołów”. 

w1,5 h 6,8 km   
Siedlątków. Kościół św. Marka Ewangelisty. Siedlątków 1, 
99-235 Siedlątków, T: 601 540 220. Najmniejsza parafia 
w Polsce. Siedlątków leży w depresji zbiornika Jezior-
sko. Kościół stoi 50 m od wału zaporowego i falochronu. 
W latach 70. XX wieku, gdy powstawał zbiornik, kościół 
miał być rozebrany i przeniesiony w inne miejsce. Udało 
się go jednak uratować i dziś Siedlątków jest znany nie 
tylko w Polsce.

e1,5 h 32,2 km     
Pęczniew. PHU SUMEX. Ul. Spacerowa 50, 99-235 Pęczniew, 
T: 43 678 15 96, 693 507 560. Obiad. Kompleks restauracyj-
no-wypoczynkowy nad zbiornikiem Jeziorsko. Specjal-
nością kuchni są dania rybne, przygotowywane według 
autorskich przepisów. Szczególnie polecane: miętus sma-
żony i zupa rybna. W menu również dania mięsne i desery.

r10’ 2,5 km 
Brudnów. Przystanek folkowy. www.fundacjatubrzoza.
blogspot.com. Unikatowa śródpolna galeria to projekt 
Fundacji „Tu Brzoza”. We współpracy z różnymi artystami 
powstało 13 przystanków na terenie paru gmin. Brudnów: 
„Bociany” Józefa Chełmońskiego – malował Marcin Jaszczak.

t30’ 4,6 km   
Domaniew. Spacer. Domaniew 35, 99-205 Dalików,  
T: 43 678 02 25. Wioska znana od XIV wieku. Ślady osad-
nictwa sięgają czasów kultury pucharów lejkowatych 
(3700–1900 p.n.e.). Najcenniejszym zabytkiem jest 
XVI-wieczny późnogotycki kościół parafialny. W Doma-
niewie przyszedł na świat Stefan Pogonowski. 

y1 h 24,9 km   
Idzikowice. Galeria Aleksego Matczaka. Idzikowice 19, 
99-205 Dalików, T: 514 368 093. 30-letnia prywatna galeria 
z kamienia polnego. W środku ekspozycja obrazów olej-
nych, rzeźb i rysunków. Obrazy o tematyce historycznej 
i batalistycznej są tłem dla wykładów z historii regionu.

u~ 1,2 km     
Grotniki. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi. 
ul. Sosnowa 11, 95-073 Grotniki, T: 509 746 052, www.yhlodz.pl. 
Kolacja. Nocleg. 
 –  DZ I E Ń 3

i1,5 h 21,1 km      
Grotniki. Zatoka Linda. Ul. Brzozowa 27, 95-073 Grotniki, 
T: 500 738 618, 519 057 277, www.zatokalinda.pl. Oferuje 
dostęp do plaży, sprzętu pływającego (kajaki, rowery 
wodne), placu zabaw i innych atrakcji.

o1,5 h 8,8 km        
Dzierżązna. Gminne Centrum Kultur y, Spor tu, 
Turystyki i Rekreacji. Dzierżązna 4, 95-001 Biała, 
T: 500 158 477, 42 717 84 66, www.dzierzazna.pl. Stuletni 
dworek, otoczony parkiem z przylegającym stawem. 
Staw dostępny do połowów sportowych. Dla gości udo-
stępione: tężnia, miejsca piknikowe, altana wypoczyn-
kowa, ścieżki edukacyjne. Warto odwiedzić to miejsce 
podczas Nocy Świętojańskiej. 

p koniec     
Besiekierz Rudny. Salio Equisport Resort. Besiekierz 
Rudny 50, 95-001 Biała, T: 727 537 537, www.salio.eu. Obiad. 
Klub jeździecki, pensjonat dla koni, hotel, browar rze-
mieślniczy i restauracja. Browar i restauracja wyróż-
nione Laurem Konsumenta. 
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145’ 0,65 km  
Uniejów. Spacer. Przywilej lokacyjny nadał miastu arcy-
biskup Jakub Świnka przed rokiem 1290. Na rozwój Unie-
jowa duży wpływ mieli biskupi gnieźnieńscy Jarosław 
Bogoria Skotnicki i Jan Łaski oraz bł. Bogumił. Pierw-
szemu z nich miasto zawdzięcza zamek i kolegiatę. Obec-
nie w części zamku mieści się hotel i restauracja, pozo-
stała część wraz z wieżą są udostępnione do zwiedzania. 
Od 2012 roku Uniejów ma status uzdrowiska, a atrakcją 
jest jeden z największych kompleksów basenów termal-
nych w Polsce.

21 h 8,2 km        
U n i e j ó w.  Z a m e k A r c y b i s k u p ó w G n i e ź n i e ń -
skich. Ul. Zamkowa 2, 99-210 Uniejów, T: 601 440 931,  
www.zamekwuniejowie.pl. Wybudowany w 2. połowie 
XIV  w. na miejscu zniszczonej przez Krzyżaków fortalicji 
drewnianej. Plan filmowy serialu „Ultraviolet”. Po kom-
natach oprowadza wieżomistrz, opowiadając o historii 
zamku, kolegiaty i Uniejowa. Z wieży widać panoramę 
miasta, XIX-wieczny park zamkowy i dolinę Warty. 

315’ 1 km  
Stanisławów. Budownictwo regionalne. Domy miesz-
kalne oraz zabudowania gospodarskie z opoki, potocznie 
nazywanej białym kamieniem. Jest to skała o żółtawym, 
kremowym zabarwieniu, chropowatej powierzchni 
i wysokiej porowatości. Ma dobre właściwości izola-
cyjne. Najwięcej zachowanych budowli jest w miejsco-
wościach Czepów, Wielenin, Orzeszków, Rożniatów, 
Ostrowsko, Stanisławów, Spycimierz, Lekaszyn, Unie-
jów, Wilamów. Z opoki są też kościoły w Wilamowie 
i Wieleninie, remiza strażacka w Rożniatowie, młyn 
i pozostałości po tartaku w Wilamowie. 

415’ 1,5 km 
Czepów Górny. Budownictwo regionalne. Domy z opoki. 

515’ 3 km 
Rożniatów. Budownictwo regionalne. Domy z opoki.

615’ 7,1 km 
Chwalborzyce. Punkt widokowy. Z parkingu obok 
kościoła wspaniały widok na okoliczne pola z górują-
cymi nad nimi pozostałościami wiatraka typu koźlak. 
Po drodze, we wsi Kaznów, drugi punkt z widokiem na 
malowniczą dolinę Neru. 

745’ 3,7 km   
Zbylczyce. Zespół dworsko-parkowy. Dwór w stylu 
nawiązującym do klasycystycznego wybudował właści-
ciel majątku Jan Huisson w 1850 roku. W pozostałościach 
parku aleja grabowa o długości ok. 400 m. Tereny przy-
legające do Kanału Zbylczyckiego i rzeka Ner to dobre 
miejsce obserwacji ornitologicznych.

830’ 4,7 km 
Gusin. Pozostałości dworku Marii Konopnickiej. 
Dawna wieś szlachecka z pozostałościami dworku i obe-
liskiem. Konopnicka mieszkała tu w latach 1872–1877. 
Piękno okolicznej przyrody natchnęło młodą poetkę 
do napisania ważnych dla jej kariery utworów, m.in. 
„W górach” i „Przed odlotem”.

91,5 h 5 km    
Świnice Warckie. Restauracja Zalewajka. Ul. Jana 
Pawła II 7, 99-140 Świnice Warckie, T: 534 248 884. Obiad. 
Domowe posiłki z produktów lokalnych i sezonowych.

q15’ 4,2 km 
Stemplew. Dawny zespół folwarczny. Stemplew 35, 
99-140 Stemplew. W XIX wieku posiadłość hrabiego Alek-
sandra Tolla. Wiesław Gerlicz rozebrał dwór i wybu-
dował okazałą rezydencję, w której obecnie mieści się 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Tuwima.

w~ 11,4 km      
Wielenin. Stajnia Bocianie Gniazdo. Wielenin 1, 
99-210 Uniejów, T: 663 806 575, 665 417 851, www.stajniabo-
cianiegniazdo.pl. Nauka jazdy konnej, hipoterapia oraz 
jazda quadami. Zajęcia na miejscu i w najbliższej okolicy. 
Nocleg. Do dyspozycji 10 sześcioosobowych domków: 
2 letniskowe i 8 całorocznych. Plac zabaw. Kolacja. Domki 
z aneksem kuchennym, miejsce na grill, w ofercie także 
swojskie przysmaki.
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e1 h 7,9 km    
Bronów. Dworek Marii Konopnickiej. Bronów 6, 
99-220 Wartkowice, T: 669 197 769, www.mariakonopnic-
kawbronowie.pl. Poetka mieszkała tu z rodziną przez 
10 lat. We wnętrzach wystawy stałe i czasowe. Obecnie 
siedziba filii Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu.

r45’ 6,8 km   
Stary Gostków. Pałac z zespołem parkowym. Pałac 
Bogumiła Załuskiego z przełomu XVIII i XIX wieku. 
W parku pomniki przyrody: modrzewie europejskie, 
wiązy szypułkowe, stanowisko bluszczu drzewiastego. 

t10’ 2 km 
Sędów. Przystanek folkowy. www.fundacjatubrzoza.blo-
gspot.com. Unikatowa śródpolna galeria to projekt Fun-
dacji „Tu Brzoza”. We współpracy z różnymi artystami 
powstało 13 przystanków na terenie paru gmin. Sędów: 
„Kobieta z kurą” Juliana Fałata – malował Sylwester 
Stabryła.

y10’ 8 km 
Chropy. Przystanek folkowy. „Na pastwisku” Stani-
sława Witkiewicza – malował Sylwester Stabryła.

u45’ 7,9 km  
Lipnica. Rezerwat przyrody Napoleonów. Rezerwat 
chroni 120-letni zespół dąbrowy świetlistej i bór mieszany 
z bujnym runem, w którym występuje wiele gatunków 
roślin rzadkich i chronionych.

i~ 4 km      
Uniejów. Gościniec „Nad Wartą”. Ul. Sienkiewicza 137, 
99-210 Uniejów, T: 63 288 84 10, www.gosciniecuniejow.pl. 
Obiad. Tradycyjne polskie smaki z akcentem kuchni 
świata. Produkty lokalne, sezonowe.

o3 h 0,8 km    
Uniejów. VattenBall. T: 695 687 357, www.vattenball.pl/
splywy-kajakowe. Kompleksowa obsługa spływów jed-
nodniowych, wielodniowych, indywidualnych i gru-
powych po Warcie, na trasie Jeziorsko – Księże Młyny 
– Uniejów oraz Uniejów – Dobrów – Koło. Do dyspozycji 
120 dwuosobowych kajaków oraz jedno- i trzyosobowe. 

Zapewniony przejazd na miejsce rozpoczęcia spływu. 
Koniec w Uniejowie.

p1,5 h 7,2 km       
Uniejów. Zagroda Młynarska. Ul. Arcybiskupa Jakuba 
Świnki 1, 99-210 Uniejów, T: 506 090 199. Zespół muzeal-
no-noclegowy obejmuje pięć zabytków przeniesionych 
z terenu województwa: dwór z Nagórki, wiatraki koźlaki 
z Chorzepina i Zbylczyc, budynek inwentarski z Uniejowa, 
chałupę ze Skotnik i wierną kopię stodoły z Besiekier. 
W stodole warsztaty kowalstwa, wikliniarstwa, garn-
carstwa, bukieciarstwa oraz imprezy folklorystyczne. 
Ekspozycja zabytkowych pojazdów konnych, bogata 
kolekcja dawnych narzędzi stolarskich i ciesielskich. 
Kolacja. Menu karczmy zmienia się w zależności od dnia, 
ponieważ wszystkie dania są przyrządzane na bieżąco, 
wyłącznie ze świeżych produktów.

a~ 6,6 km      
Wielenin. Stajnia Bocianie Gniazdo. Wielenin 1, 
99-210 Uniejów, T: 663 806 575, 665 417 851, www.stajnia-
bocianiegniazdo.pl. Nocleg. Do dyspozycji gości 10 sze-
ścioosobowych domków: 2 letniskowe i 8 całorocznych. 
–  DZ I E Ń 3

s3 h 0,1 km   
Uniejów. PGK Termy Uniejów. Ul. Zamkowa 3/5, 99-210 
Uniejów, T: 506 090 419, www.termyuniejow.pl. Miejscowość 
uzdrowiskowa. Woda czerpana z głębokości ponad 2 km 
ma właściwości hipertermalne i mineralne, dzięki czemu 
znajduje zastosowanie przy leczeniu wielu chorób. Udo-
godnienia dla rodzin z dziećmi.

d koniec    
Uniejów. Hotel Termalny Uniejów. Ul. Zamkowa 1, 
99-210 Uniejów, T: 48 63 279 24 30 wew. 002, www.hotelter-
malny.pl. Obiad. Menu sezonowe, łączące tradycje trzech 
krzyżujących się tu regionów z nowoczesnym obliczem 
gastronomii. 
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145’ 4,4 km   
Konstantynów Łódzki-Srebrna. Parafia Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Srebrnej. Ul. Kościelna 9, 
95-050 Konstantynów Łódzki (Srebrna), T: 42 211 11 99,  
505 163 362. Kościół wzniesiony w końcu XIX wieku w stylu 
neogotyckim z elementami neoromańskimi. W 2004 r. 
rozbudowany. W oknach współczesne figuralne witraże.
 230’ 1,9 km    
Konstantynów Łódzki. Centrum Ogrodnicze Ciepłucha. 
U l .  Lu to m i er sk a 50,  95 - 0 50 Ko ns ta n t y n ó w Łó dzk i , 
T: 509 306 639, www.cieplucha.com.pl. Jedno z najwięk-
szych centrów ogrodniczych w Polsce. Można obejrzeć 
ogród, kupić rośliny, a także lokalnie wyrabiany dżem 
borówkowy. Od 2022 r. planowane warsztaty ogrodnicze.

330’ 1,3 km  
Konstantynów Łódzki. Spacer. Miasto powstało na 
początku XIX wieku jako prywatna osada sukiennicza 
Mikołaja Krzywca-Okołowicza. Jej mieszkańcami byli 
głównie sprowadzeni z Niemiec tkacze. Centralnym 
punktem jest plac Kościuszki (kiedyś Rynek Główny), 
przy którym stoi kościół, a dawniej także synagoga. Przy 
placu ma siedzibę Miejska Biblioteka Publiczna.

41 h 8,6 km        
Konstantynów Łódzki. Centrum Spor tu i Rekre -
acji – O ś rodek Nad St awem .  Ul. Łaska 6 4/66, 
95-050 Konstantynów Łódzki, T: 42 211 13 27, 516 129 884, 
www.basen-konstantynow.pl. Boisko do sportów pla-
żowych, plaża, kąpielisko strzeżone (lipiec-sierpień), 
wypożyczalnia sprzętu wodnego, plac zabaw, skate-
park. Możliwość grillowania po uzgodnieniu. Na miejscu 
baza gastronomiczna. Noclegi w budynku całorocznym, 
domki letniskowe, pole kempingowe. 

530’ 5,1 km  
Zalew. Gospodarstwo Rybackie PZW O/Sieradz. Zalew 
176A, 95-083 Lutomiersk, T: 604 791 385. Rozległa wieś na 
terenach XIV-wiecznego majątku ziemskiego. W gospo-
darstwie można kupić świeże ryby, uzyskać informacje na 

temat działalności PZW, łowisk, zarybiania (nowoczesna 
wylęgarnia ryb) oraz kupić miód z Pasieki Nad Stawami.

645’ 0,85 km  
Lutomiersk. Barokowy zespół klasztorny. Ul. Mikołaja 
Kopernika 3, 95-083 Lutomiersk, T: 42 236 91 10. Porefor-
mancki klasztor Salezjanów na wzniesieniu doliny zale-
wowej Neru. W południowym skrzydle relikty zamku 
z XV wieku. Część obiektu zajmuje klasztor, część szkoły 
muzyczne. W części klasztornej stała wystawa zbiorów 
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Są 
tam także organizowane wspaniałe koncerty.

71,5 h 3 km    
Lutomiersk. Restauracja W ypasiona Piz zeria. 
Ul. Kościuszki 23, 95- 083 Lutomiersk, T: 666 111 134, 
www.wypasiona.com. Obiad. Pizza z możliwością samo-
dzielnego komponowania składników. W ofercie rów-
nież obiady domowe.

82 h 17,4 km      
C z o ł c z y n .  O ś r o d e k S z k o l e n i o w o - J e ź d z i e c k i 
„De La Sens”. Czołczyn 7, 95-083 Lutomiersk, T: 660 974 954,  
www.delasens.com. Nauka jazdy konnej, przejazdy 
bryczką, kuligi, imprezy okolicznościowe, spotkania inte-
gracyjne. Możliwość noclegów dla niewielkich grup oraz 
hotel dla koni. W ofercie zimowiska i turnusy kolonijne. 

930’ 7,6 km     
Sarnów. Gospodarstwo rolno-rybackie. Sarnów 1, 
99-205 Dalików, T: 43 678 01 24. 24 stawy o powierzchni 
180 ha. Łowisko komercyjne, możliwość zakupu świeżych 
ryb. Zespół dworsko-parkowy: dwór, spichlerz, wozow-
nia, karczma. W parku pomnikowe dęby szypułkowe, 
jesiony wyniosłe, klon zwyczajny i topole białe. Unikatem 
przyrodniczym jest stanowisko bluszczu pospolitego.

q~ 8,9 km   
Stary Adamów. Bar Malwa. Stary Adamów 40, 95-070 Alek-
sandrów Łódzki, T: 509 344 987, 42 235 17 21, www.pokoje-
malwa.pl. Kolacja. Typowe dania kuchni staropolskiej, 
przygotowywane z lokalnych produktów. Sztandaro-
wymi potrawami są żurek i kotlet schabowy po parysku. 
Nocleg. Pensjonat oferuje pokoje jedno-, dwu- i trzyoso-
bowe z pełnym węzłem sanitarnym.
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w30’ 4,3 km  
Dal i ków. Ko ś ció ł ś w. Mate u s z a Ewange li s t y. 
Pl. Powstańców 5, 99-205 Dalików, T: 43 678 01 20. Najstarsza 
wzmianka o wsi pochodzi z końca XIV wieku. W centrum 
neogotycki kościół murowany, który stanął w miejscu 
modrzewiowego, spalonego razem z całą wsią podczas 
powstania styczniowego w 1863 roku.

e10’ 8,8 km 
Brudnów. Przystanek folkowy. Unikatowa śródpo-
lna galeria to projekt Fundacji „Tu Brzoza”. Brudnów: 
„Bociany” Józefa Chełmońskiego – malował Marcin 
Jaszczak.

r30’ 0,7 km  
Wilkowice. Zagroda młyńska. Współrzędne: 51.94039; 
18.98156. W pobliżu prawego brzegu Neru od niepamięt-
nych czasów stały młyny, częściowo na lądzie, częściowo 
na palach. Obecna zagroda składa się z młyna wodnego 
z lat 20. XX wieku, drewnianego domu młynarza i niewiel-
kiej elektrowni wodnej. Własność prywatna.

t20’ 6,6 km 
Tur. Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Tur 1,  
99-220 Wartkowice, T: 43 678 57 26. Pierwsza wzmianka o wsi 
widnieje w bulli papieża Innocentego II z 1136 r. Kościół 
wzniesiony w XVIII wieku to budowla jednonawowa 
z węższym zamkniętym wielobocznym prezbiterium. 
Ołtarz główny barokowy, dwa ołtarze boczne późnobaro-
kowe, wszystkie z rzeźbami. Średniowieczna chrzcielnica.
 y1 h 0,95 km   
Poddębice. Ogród Zmysłów i Pijalnia Wód Termal-
nych. Ul. Adama Mickiewicza 9/11, 99-200 Poddębice, 
T: 517 667 947. Ogród w parku przy renesansowym pałacu 
Grudzińskich. Instalacje pomagają poznawać naturę przez 
zmysły. W dawnym kościele ewangelickim pijalnia wód.

u1,5 h 16,5 km    
Poddębice. Pierogarnia Złote Jabłko. Ul. Parzęczewska  2, 
99-200 Poddębice T: 721 197 272, www.zlotejablko.com. 
Obiad. Pierogi w wielu smakach w wersji mięsnej i bez-
mięsnej, pieczonej, gotowanej, wytrawnej i na słodko. 
Wyrabiane na miejscu z produktów wysokiej jakości. 

i1 h 10,7 km    
Bronów. Dworek Marii Konopnickiej. Bronów 6, 
99-220 Wartkowice, T: 669 197 769, www.mariakonopnic-
kawbronowie.pl. Poetka mieszkała tu z rodziną przez 
10 lat. We wnętrzach wystawy stałe i czasowe. 

o5 h 7,5 km       
Kiki. Stajnia Rudej Wiedźmy. Kiki 31, 99-220 Wartkowice, 
T: 535 981 918, stajniarudejwiedzmy.webnode.com. Nauka 
jazdy konnej, szkolenia z naturalnej pracy z koniem. 
Warsztaty serowarskie, kurs fotograficzny. Warto się 
wybrać na grzybobranie lub zbiory innych skarbów lasu. 
Kolacja. Domowa kuchnia z własnej roboty chlebem, 
serami i domowymi nalewkami. Nocleg. 
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p30’ 4,6 km 
Gusin. Pozostałości dworku Marii Konopnickiej. 
Dawna wieś szlachecka z pozostałościami dworku i obe-
liskiem. Konopnicka mieszkała tu w latach 1872–1877. 
Piękno okolicznej przyrody natchnęło młodą poetkę 
do napisania ważnych dla jej kariery utworów, m.in. 
„W górach” i „Przed odlotem”. 

a 30’ 0,4 km   
Świnice Warckie. Sanktuarium Urodzin i Chrztu 
św. Faustyny. Ul. św. Faustyny 3, 99-140 Świnice Warckie, 
T:  518 014 858, www.swfaustyna.pl. Po sanktuarium opro-
wadza ksiądz kustosz oraz Siostry Zgromadzenia Matki 
Bożej Miłosierdzia. Na cmentarzu są pochowani rodzice 
św. Faustyny: Marianna i Stanisław Kowalscy.

s koniec    
Świnice Warckie. Restauracja Zalewajka. Ul. Jana 
Pawła II 7, 99-140 Świnice Warckie, T: 534 248 884. Obiad. 
Domowe posiłki z produktów lokalnych i sezonowych.



T R A S A B 1
[DZIEŃ 1] 1Stary Gostków. Pałac z zespołem parkowym. Parking przy rondzie2Idzikowice. Galeria 
Aleksego Matczaka. Dojazd drogą szutrową, parkowanie na poboczu 3Domaniew4Poddębice. Ogród 
Zmysłów i Pijalnia Wód Termalnych5Uniejów. Browar Wiatr6Uniejów. Zamek7Uniejów. 
Uroczysko Zieleń. Parking przy Termach, dojście kładką w stronę ApartHotelu8Uniejów. PGK Termy Uniejów 
9Uniejów. Gościniec „Nad Wartą” [DZIEŃ 2] qBronów. Dworek M. KonopnickiejwGłogowiec. Dom 
narodzin św. FaustynyeŚwinice Warckie. Sanktuarium św. FaustynyrŚwinice Warckie. Restauracja 
ZalewajkatWielenin. Budownictwo regionalneySpycimierzuKsięże Młyny. Ośrodek VANTUR. Auto-
kar wraca pod Termy iUnie jów. VattenBalloUniejów. Gościniec „Nad Wartą” [DZIEŃ 3] pLipnica. 
Rezerwat przyrody Napoleonów. Parking leśny przy DK 72aBełdów. Spacer.sOrzechów. AlpakoveLove. 
800 m drogą szutrowądOrzechów Trupianka. Głaz narzutowy. Dojście od budynku OSP OrzechówfKazimierz. 
Stodoły drewniane. Dojście od ul. Hallera, Wodnej, Sienkiewicza. Od placu T. Kościuszki – drogowskaz turystyczny 
gRąbień. Hotel Jan Sander.
T R A S A B 2
[DZIEŃ 1] 1Wiktorów. Stajnia „Dzika Dolina”2Parzęczew. Kościół3Parzęczew. Budynek Urzędu 
Gminy. Parking pod kościołem4Parzęczew. Biały Młyn5Leźnica Wielka. Hotel Korona Palace6Stary 
Gostków. Pałac z zespołem parkowym. Parking przy rondzie7Grotniki. Szkolne Schronisko Młodzie-
żowe [DZIEŃ 2] 8Aleksandrów Łódzki. Spacer. Parking przy parku w centrum9Aleksandrów Łódzki. Galeria 
RękodziełaqBełdów. SpacerwSiedlątków. KościółePęczniew. PHU SUMEXrBrudnów. Przysta-
nek folkowytDomaniewyIdzikowice. Galeria Aleksego Matczaka. Dojazd drogą szutrową, parkowanie na 
poboczuuGrotniki. Szkolne Schronisko Młodzieżowe [DZIEŃ 3] iGrotniki. Zatoka LindaoDzierżązna. 
GCKSTiRpBesiekierz Rudny. Salio Equisport Resort. 
T R A S A B 3
[DZIEŃ 1] 1Uniejów. Spacer. Parking przy Termach2Uniejów. Zamek3Stanisławów. Budownictwo 
regionalne4Czepów Górny. Budownictwo regionalne5Rożniatów. Budownictwo regionalne 
6Chwalborzyce. Punkt widokowy7Zbylczyce. Zespół dworsko-parkowy8Gusin. Pozostałości dworku 
M. Konopnickiej. Dojazd drogą polną9Świnice Warckie. Restauracja ZalewajkaqStemplew. Dawny zespół 
folwarcznywWielenin. Stajnia Bocianie Gniazdo [DZIEŃ 2] eBronów. Dworek M. Konopnickiej 
rStary Gostków. Pałac z zespołem parkowym. Parking przy rondzietSędów. Przystanek folkowyyChropy. 
Przystanek folkowyuLipnica. Rezerwat przyrody Napoleonów. Parking leśny przy DK 72iUniejów. Gości-
niec „Nad Wartą”oUniejów. VattenBallpUniejów. Zagroda MłynarskaaWielenin. Stajnia Bocianie 
Gniazdo [DZIEŃ 3] sUniejów. PGK Termy UniejówdUniejów. Hotel Termalny Uniejów.
T R A S A B 4
[DZIEŃ 1] 1Konstantynów Łódzki. Kościół w Srebrnej2Konstantynów Łódzki. Centrum Ogrodni-
cze Ciepłucha3Konstantynów Łódzki. Spacer4Konstantynów Łódzki. CSiR – Ośrodek Nad Stawem 
5Zalew. Gospodarstwo Rybackie PZW O/Sieradz6Lutomiersk. Barokowy zespół klasztorny7Luto-
miersk. Restauracja Wypasiona Pizzeria8Czołczyn. Ośrodek „De La Sens”9Sarnów. Gospodarstwo 
rolno-rybackieqStary Adamów. Bar Malwa [DZIEŃ 2] wDalików. KościółeBrudnów. Przystanek 
folkowyrWilkowice. Zagroda młyńskatTur. KościółyPoddębice. Ogród Zmysłów i Pijalnia Wód 
TermalnychuPoddębice. Pierogarnia Złote JabłkoiBronów. Dworek M. KonopnickiejoKiki. Stajnia 
Rudej Wiedźmy [DZIEŃ 3] pGusin. Pozostałości dworku M. Konopnickiej. Dojazd drogą polnąaŚwinice 
Warckie. Sanktuarium św. FaustynysŚwinice Warckie. Restauracja Zalewajka
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T R A S A B 5
[DZIEŃ 1] 1Chwalborzyce. Punkt widokowy2Kozanki Podleśne. Zespół dworsko-parkowy3Kozanki 
Podleśne. Pasieka Wśród Brzóz4Zbylczyce. Dwór i park5Grodzisko. Punkt widokowy6Gusin. Pozosta-
łości dworku M. Konopnickiej. Dojazd droga polną7Świnice Warckie. Sanktuarium św. Faustyny8Świnice 
Warckie. Restauracja Zalewajka9Stary Gostków. Pałac z zespołem parkowym. Parking przy rondzieqLeźnica 
Wielka. Hotel Korona Palace [DZIEŃ 2] wParzęczew. Biały MłyneParzęczew. Kościół rParzęczew. 
Urząd GminytMariampol. Labirynt freskówyGrotniki. „Galeria Pod Lipami”uGrotniki. Zatoka Linda 
iGrotniki. Szkolne Schronisko Młodzieżowe [DZIEŃ 3] oGrotniki. SpacerpGrotniki. Cmen-
tarzaCiosny. Przystań Ciosenka.
T R A S A B 6
[DZIEŃ 1] 1Gieczno. Kościół2Kębliny. Rezerwat przyrody Grądy nad Moszczenicą  3Samot-
nik. Osiem Oliwek 4 Biała. Kościół 5 Ciosny. Przystań Ciosenka 6 Rosanów. Rezerwat 
przyrody Ciosny. Parking na ul. Rozrywkowej7Grotniki. Rezerwat przyrody Dąbrowa Grot nicka. Droga 
wzdłuż lasu8Grotniki. Szkolne Schronisko Młodzieżowe [DZIEŃ 2] 9Chociszew. Młyn żytniqBeł-
dów. Gospodarstwo Rybackie w BełdowiewZgniłe Błoto. Zielony ZakątekeRąbień. Hotel Jan San-
derrAleksandrów Łódzki. Galeria RękodziełatPoddębice. Centrum Wodolecznictwa i Rekre-
acji – Termy Poddębice yNowy Pudłów. Przystanek folkowy u Stary Pudłów. Gospodarstwo 
agroturystyczne Maciejówka [DZIEŃ 3] iMadaje Stare. Stajnia KrasnaloSarnów. Gospodarstwo  
rolno-rybackiepNowy Adamów. Restauracja Czarny Staw.
T R A S A B 7
[DZIEŃ 1] 1 Chociszew. Dolina Skrzatów 2 Chociszew. Młyn żytni 3Grotniki. Cmentarz 
4Grotniki. „Galeria Pod Lipami”5Aleksandrów Łódzki. Restauracja Kamienica nr 66Aleksan drów Łódzki. 
Spacer. Parking przy parku w centrum7Aleksandrów Łódzki. Galeria Rękodzieła8Rąbień. Hotel Jan Sander 
[ D Z I E Ń  2 ]  9 R ą b i e ń .  To r f o w i s k o  R ą b i e ń q L u t o m i e r s k .  M o s t  n a  r z e c e  N e r.  P a r -
k i n g  w   o k o l i c y  t a r g o w i s k a  u l .  J o r d a n a  51   w M i k o ł a j e w i c e .  M a c i e j  G ra b s k i  r z e ź b i a r z 
eDziektarzew. PrzejazdrKwiatkowice. PrzejazdtMałyń. Przejazdy Jeżew. Przystanek folkowy 
u Pudłówek. Przystanek folkowy iNowy Pudłów. Przystanek folkowy o Borysew. ZOO Safari 
BorysewpBiernacice. JARGA Dom z Gliny [DZIEŃ 3] aStary Gostków. Pałac z zespołem parkowym.  
Parking przy rondziesIdzikowice. Galeria Aleksego Matczaka. Dojazd drogą szutrową, parkowanie na poboczu 
dParzęczew. Urząd GminyfJasionka. Teresa Kotynia Ekosfera Jasionka.
T R A S A B 8
[DZIEŃ 1] 1Biała. Kościół2Dzierżązna. GCKSTiR3Grotniki. Rezerwat przyrody Grądy nad Lindą. 
W Bazylii w lewo z ul. Grotnickiej, wzdłuż lasu (drogowskaz)4Nakielnica. Dwór5Rąbień. Torfowisko Rąbień-
6Konstantynów Łódzki. Chata Wuja Toma7Lutomiersk. Most na rzece Ner. Parking w okolicy targowiska 
ul. Jordana 518Kazimierz. Stodoły drewniane. Dojście od ul. Hallera, Wodnej, Sienkiewicza. Od pl. T. Kościuszki 
– drogowskaz turystyczny9Bełdów. Gospodarstwo Rybackie w BełdowieqNowy Adamów. Restau-
racja Czarny Staw [DZIEŃ  2] wDalików. KościółeBrudnów. Przystanek folkowyrWilkowice. 
Zagroda młyńskatStary Gostków. Pałac z zespołem parkowym. Parking przy rondzieyIdzikowice. 
Galeria Aleksego Matczaka. Dojazd drogą szutrową, parkowanie na poboczuuLeźnica Wielka. Hotel Korona 
PalaceiParzęczew. KościółoGrotniki. Rezerwat przyrody Dąbrowa Grotnicka. Droga wzdłuż lasu 
pGrotniki. Szkolne Schronisko Młodzieżowe [DZIEŃ 3] aDzierżązna. Stara Kuźnia Rodziny Kociszewskich 
sSamotnik. Osiem Oliwek.
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T R A S A B 5        
–  DZ I E Ń 1

115’ 3,1 km 
Chwalborzyce. Punkt widokowy. Z parkingu obok 
kościoła wspaniały widok na okoliczne pola, z górują-
cymi nad nimi pozostałościami wiatraka typu koźlak. 
Zadaszona altana pozwala podziwiać widoki bez względu 
na pogodę. 

220’ 2,3 km  
Kozanki Podleśne. Zespół dworsko-parkowy. Dwór kla-
sycystyczny z 1. połowy XIX wieku, zbudowany z kamie-
nia wapiennego. Na terenie stodoła oraz ruiny budynku 
gospodarczego. Posiadłość zaniedbana, lecz pełna tajem-
niczego uroku.

315’ 9,5 km  
Kozanki Podleśne. Pasieka Wśród Brzóz.  Kozanki 
Podleśne 3, 99-140 Świnice Warckie, T: 888 086 317. Pasieka 
prowadzona z pasją i wiedzą. Obecnie liczy 65 rodzin 
pszczelich. Po wcześniejszym umówieniu się na miejscu 
można kupić miód, propolis, pyłek i pierzgę.

445’ 3,4 km   
Zbylczyce. Zespół dworsko-parkowy. Dwór w stylu  
nawiązującym do klasycystycznego wybudował właści-
ciel Jan Huisson w roku 1850. W pozo stałościach parku 
aleja grabowa o długości 400 m (360 drzew). Tereny 
przylegające do Kanału Zbylczyckiego i rzeka Ner to 
dobre miejsce obserwacji ornitologicznych.

530’ 6 km  
Grodzisko. Punkt widokowy. Punkt widokowy na Prado-
linę Bzury-Neru, którą zachwycała się w swojej twórczo-
ści Maria Konopnicka.

630’ 4,6 km 
Gusin. Pozostałości dworku Marii Konopnickiej. 
Dawna wieś szlachecka z pozostałościami dworku i obe-
liskiem. Konopnicka mieszkała tu w latach 1872–1877. 
Piękno okolicznej przyrody natchnęło młodą poetkę 
do napisania ważnych dla jej kariery utworów, m.in. 
„W górach” i „Przed odlotem”. 

730’ 0,4 km   
Świnice Warckie. Sanktuarium Urodzin i Chrztu 
św. Faustyny. Ul. św. Faustyny 3, 99-140 Świnice Warckie, 
T:  518 014 858, www.swfaustyna.pl. Po sanktuarium opro-
wadza ksiądz kustosz oraz Siostry Zgromadzenia Matki 
Bożej Miłosierdzia.

81,5 h 12,8 km    
Świnice Warckie. Restauracja Zalewajka. Ul. Jana 
Pawła II 7, 99-140 Świnice Warckie, T: 534 248 884. Obiad. 
Domowe posiłki z produktów lokalnych i sezonowych.

945’ 10,3 km   
Stary Gostków. Pałac z zespołem parkowym. Pałac 
Bogumiła Załuskiego z przełomu XVIII i XIX wieku. 
W parku pomniki przyrody: modrzewie europejskie, 
wiązy szypułkowe, stanowisko bluszczu drzewiastego. 
Dworem prawdopodobnie inspirował się Zbigniew Nie-
nacki, pisząc „Pan Samochodzik i niesamowity dwór”.

q~ 10,8 km      
Leźnica Wielka. Hotel Korona Palace. Leźnica Wielka – 
Osiedle 18, 95-043 Leźnica Wielka, T: 42 307 05 90, 794 490 590, 
www.korona-palace.pl. Kolacja. Hotelowa restauracja 
serwuje bogaty wybór potraw tradycyjnych w nowo-
czesnych odsłonach, także dla wegetarian i alergików. 
Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 
Nocleg. Komfortowe pokoje jedno- i dwuosobowe.
–  DZ I E Ń 2

w1 h 0,6 km  
Parzęczew. Biały Młyn. Ul. Łęczycka 29, 95-045 Parzęczew, 
T: 695 668 695. Murowany, piętrowy młyn motorowy 
wzniesiono z cegły ok. 1920 roku. Przylega do niego 
przebudowany dom młynarza. Odnowione budynki są 
obecnie dostępne do zwiedzania. 
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e45’ 0,5 km  
Parzęczew. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny i św. Anny. Pl. Kościuszki 17, 95-045 Parzę-
czew, T: 42 718 60 10. W kościele polichromia ucznia Jana 
Matejki – Aleksandra Przewalskiego. W centralnym 
miejscu imponujące malowidło „Golgota” Wincentego 
Łukasiewicza. Parzęczew zasłynął jako miejsce odkry-
cia skarbów, m.in. skarbu powstańczego oraz garnca 
z monetami. 

r20’ 17,2 km   
Parzęczew. Urząd Gminy. Ul. Południowa 1, 95-045 Parzę-
czew, www.parzeczew.pl. Z okazji 600-lecia nadania praw 
miejskich na budynku powstał okazały fresk autorstwa 
meksykańskich artystów Jezusa Gonzaleza Gutierreza 
i Siegrid Wiese. Przedstawia kilkanaście scen odwołu-
jących się do historii gminy,w tym nadanie przez króla 
Władysława Jagiełłę praw miejskich oraz Wojciecha 
Parzęczewskiego, założyciela miasta i parafii Parzęczew. 
Dokładny opis fresku na stronie urzędu.

t~ ~ km  
Mariampol. Labirynt fresków. Labirynt na terenie pry-
watnym Stanisława Radomińskiego nieudostępniony 
do zwiedzania. Inicjatywa narodziła się na początku 
XXI wieku ze współpracy z Adamem Kowalczewskim, 
który zajmuje się organizacją plenerów, zaprasza arty-
stów i czuwa nad logistyką całości. Właściciel co roku 
domurowywuje kolejne ściany, w zależności od liczby 
artystów i wielkości planowanych fresków. Metoda 
nakładania pigmentu na mokry tynk gwarantuje trwa-
łość dzieł. Patronem artystycznym labiryntu jest wło-
ski malarz Vico Calabro, najwybitniejszy współczesny 
twórca fresków. 

y40’ 0,6 km   
Grotniki. „Galeria Pod Lipami” Agnieszka Ciszewska 
– malarstwo. Ul. Lipowa 5, 95-073 Grotniki, T: 603 500 973. 
Właścicielka tworzy w wielu technikach malarskich, spe-
cjalizuje się w akwareli. Jej portrety ptactwa ilustrują 
specjalistyczne wydawnictwa ornitologiczne. Galeria 
oferuje także prace innych zaprzyjaźnionych artystów. 
W ofercie warsztaty rozwijające umiejętności manualne 
i plastyczne.

u1,5 h 1,2 km     
Grotniki. Zatoka Linda. Ul. Brzozowa 27, 95-073 Grotniki, 
T: 500 738 618, 519 057 277, www.zatokalinda.pl. Dostęp do 
plaży, sprzętu pływającego (kajaki, rowery wodne). Na 
miejscu plac zabaw i inne atrakcje. Obiad. Dania z grilla, 
dania typu bistro, kawa, napoje orzeźwiające. 

i~ ~ km     
Grotniki. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi. 
ul. Sosnowa 11, 95-073 Grotniki, T: 509 746 052, www.yhlodz.pl. 
Kolacja. We własnym zakresie (grill, ognisko). Nocleg. 
W budynku głównym w pokojach cztero- i pięcio-
osobowych, w domkach czteroosobowych z łazienkami 
i domkach pięcioosobowych z łazienkami i aneksem 
kuchennym. Sala konferencyjna, świetlica, basen, plac 
zabaw, stoły do tenisa stołowego, boisko. 
–  DZ I E Ń 3

o1 h ~ km  
Grotniki. Spacer. Słynna, powstała w okresie dwudzie-
stolecia międzywojennego miejscowość wypoczynkowa 
nad rzeką Lindą.

p30’ 11,8 km 
Grotniki. Grób Krzysztofa Krawczyka. Grotniki 5, 95-073 
Grotniki. W centrum Cmentarza Parafialnego grób jedy-
nego w swoim rodzaju artysty: piosenkarza, gitarzysty, 
kompozytora, który oczarował pokolenia swoim cie-
płym barytonem. Przez wiele lat był wokalistą grupy 
Trubadurzy.

a koniec    
Ciosny. Pr z ystań Ciosenka. Ciosny/k Rosanowa, 
95-100 Zgierz, T: 42 715 55 98, 508 568 918. Trzy stawy 
o łącznej powierzchni 3 ha, rozdzielone na karpiowe 
i pstrągowe. Można w nich złapać płocie, liny, sanda-
cze, leszcze, karasie, szczupaki, sumy, okonie, jesiotry, 
węgorze. Możliwość łowienia na dwie wędki jednocze-
śnie, dowolną metodą, od wschodu do zachodu słońca. 
Złowione ryby można zakupić według cennika łowiska. 
Obiad. Bar serwuje ryby smażone i pieczone.
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T R A S A B 6        
–  DZ I E Ń 1

130’ 10,2 km 
Gieczno. Kościół Wszystkich Świętych i św. Jakuba. 
Ul. Główna 6, 95-046 Gieczno, T: 42 717 83 20. Drewniany 
kościół z XVIII wieku z pięcioma zabytkowymi ołta-
rzami. Obok drewniana dzwonnica o konstrukcji słupo-
wej z dachem krytym gontem.

21 h 12,9 km  
Kębliny. Rezerwat przyrody Grądy nad Moszczenicą. 
Rezerwat chroni bogatą szatę roślinną lasów liściastych 
porastających niejednorodny teren geomorfologiczny. 
Koryto Moszczenicy wcina się w wysoczyznę na głębo-
kość do 10 m, tworząc miejscami strome stoki. W połu-
dniowej części rezerwatu odnawia się bór mieszany.

31,5 h 7,5 km   
Samotnik. Osiem Oliwek.  Al. Bukowa 4, 95-002 Smardzew, 
T: 42 716 92 08, www.osiemoliwek.pl. Obiad. Pizza wypie-
kana w temperaturze ok. 400 stopni w piecu opalanym 
drewnem dębowo-bukowym. Wyłącznie świeże, sezo-
nowe produkty wysokiej jakości.

430’ 5,9 km  
Biała. Kościół św. Piotra i Pawła. Ul. Wypoczynkowa 30, 
95-001 Biała, T: 42 717 84 89. W centrum wsi drewniany 
kościół z XVIII wieku, konstrukcji zrębowej, oszalowany 
i kryty gontem. Obok drewniana dzwonnica. Jeden z naj-
starszych drewnianych zabytków sakralnych wojewódz-
twa łódzkiego.

51,5 h 2,8 km    
Ciosny. Przystań Ciosenka. Ciosny/k Rosanowa, 95-100 
Zgierz, T: 42 715 55 98, 508 568 918. Trzy stawy o łącznej 
powierzchni 3 ha, rozdzielone na karpiowe i pstrągowe. 
Można w nich złapać płocie, liny, sandacze, leszcze, kara-
sie, szczupaki, sumy, okonie, jesiotry, węgorze. Możli-
wość łowienia na dwie wędki jednocześnie, dowolną 
metodą, od wschodu do zachodu słońca. Złowione ryby 
można zakupić według cennika łowiska. Obiad. W sezo-
nie bar serwuje ryby smażone i pieczone.

620’ 6,2 km  
Rosanów. Rezerwat przyrody Ciosny. Chroni unika-
towe skupisko ok. 160-letnich jałowców na wydmach 
śródlądowych. Na 2,5 ha obszarze otoczonym zabu-
dowaniami jest około 8 tysięcy okazów. Część z nich to 
dorodne, kolumnowe jałowce, pozostałe są rozłożyste.

730’ 5,9 km   
Grotniki. Rezerwat przyrody Dąbrowa Grotnicka. 
Rezerwat chroni rzadko spotykane zespoły dąbrowy 
świetlistej i rośliny ciepłolubne. W bogatym runie 
leśnym całkowicie chronione gatunki roślin: goździk 
pyszny, lilia złotogłów, naparstnica zwyczajna, orlik 
pospolity, wawrzynek wilczełyko.

8~ 8,6 km     
Gro t n i k i .  S z ko l n e S c h r o n i s ko M ł o d z i e ż o w e 
w Łodzi. ul. Sosnowa 11, 95-073 Grotniki, T: 509 746 052, 
www.yhlodz.pl. Kolacja. We własnym zakresie (grill, ogni-
sko). Nocleg. W budynku głównym w pokojach cztero- 
i pięcioosobowych, w domkach czteroosobowych 
z łazienkami i domkach pięcioosobowych z łazienkami 
i aneksem kuchennym. 
 –  DZ I E Ń 2

925’ 15,9 km 
Chociszew. Młyn żytni. Chociszew 48, 95-045 Parzęczew, 
T: 42 718 63 64. Drewniany, ponad stuletni młyn. Daw-
niej napędzany energią wodną (Bzura), obecnie korzy-
sta z elektryczności. W młynie można kupić mąkę żytnią 
i podejrzeć, jak przebiega proces jej produkcji.
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q45’ 5,7 km      
Bełdów. Prywatne Gospodarstwo Rybackie w Bełdo-
wie – Adam i Tadeusz Michaś. Bełdów 70, 95-070 Alek-
sandrów Łódzki, T: 697 629 051, 608 591 951, 42 712 14 12. 
Dawna szlachecka wieś nad stawami rybnymi, z dworem 
i starą gorzelnią. Obecnie obiekt niedostępny do zwiedza-
nia. Gospodarstwo rybackie słynie z hodowli Karpia Beł-
dowskiego. Na miejscu komercyjne łowisko i sprzedaż ryb. 
W sezonie smażalnia. W centrum Bełdowa monumentalny 
kościół z końca XIX wieku. Przy kościele pomniki przyrody 
(wiązy szypułkowe). We wsi realizowano zdjęcia do filmów 
„Czterej pancerni i pies” oraz „Królowa aniołów”. 

w1,5 h 8,6 km      
Zgniłe Błoto. Zielony Zakątek. Zgniłe Błoto 33, 95-070 
Aleksandrów Łódzki, T: 507 101 609. Aromatyczna kawa, 
domowe ciasta w naturalnym otoczeniu. Nieopodal 
odnowiony pałac i hodowla alpak. W niedzielne przed-
południa warsztaty plastyczne i artystyczne.

e1,5 h 3 km      
Rąbień. Hotel Jan Sander. Ul. Wycieczkowa 2/10, 95-070 
Rąbień, T: 42 280 77 09, www.jansander.pl. Obiad. Trady-
cyjna kuchnia polska w nowoczesnym wydaniu, oparta 
na sezonowych, lokalnych składnikach wysokiej jako-
ści. Specjalnością są dania rybne przygotowywane 
według autorskich przepisów (miętus, sandacz, sum 
i zupa rybna).

r30’ 26,7 km   
Aleksandrów Łódzki. Galeria Rękodzieła. Pl. Tadeusza 
Kościuszki 30, 95-070 Aleksandrów Łódzki, T: 506 064 087. 
Renowacja mebli, artystyczna stolarka. Pamiątki z drew-
na,innych materiałów oraz ręcznie robione zaproszenia. 

t3 h 8,1 km    
Poddębice. Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji – 
Termy Poddębice. Ul. Mickiewicza 19, 99-200 Poddębice, 
T: 42 600 66 05, www.termy.poddebice.pl. Naturalne wody 
geotermalne w 7 basenach zewnętrznych i wewnętrz-
nych o łącznej powierzchni lustra wody ok. 2300 m2. 
Strefa saun i spa. Kompleks wyróżniają rozwiązania dla 
osób starszych i niepełnosprawnych.

y10’ 2,5 km 
Nowy Pudłów. Przystanek folkowy. www.fundacjatu-
brzoza.blogspot.com. Unikatowa śródpolna galeria to 
projekt Fundacji „Tu Brzoza”. We współpracy z różnymi 
artystami powstało 13 przystanków na terenie paru 
gmin. Oprócz ujętych w trasie warto zobaczyć Sędów, 
Brudnów, Chropy, Businę, Rudniki, Górę Bałdrzychow-
ską, Wólkę. Nowy Pudłów: „Babie lato” Józefa Chełmoń-
skiego – malował Sylwester Stabryła.

u~ 20,2 km     
Stary Pudłów. Gospodarstwo agroturystyczne 
Maciejówka. Stary Pudłów 17, 99-200 Poddębice, 
T: 785 211 017. Położona blisko lasu baza wypadowa 
wycieczek pieszych i rowerowych. Kolacja. We własnym 
zakresie, przy większych grupach można zamówić. Noc-
leg. Pięć trzyosobowych pokoi z łazienkami. Grill, boiska 
do piłki nożnej i badmintona, kosz, rowery, altana, taras. 
Dodatkową atrakcją jest stado owiec. 
–  DZ I E Ń 3

i1,5 h 4,1 km   
Madaje Stare. Stajnia Krasnal. Madaje Stare 14, 99-205 
Dalików, T: 603 339 767. Jazda konna i przejażdżki bryczką. 
Poza ofertą związaną z końmi można spędzić czas przy 
ognisku.

o45’ 10,6 km      
Sarnów. Gospodarstwo rolno-rybackie. Sarnów 1, 
99-205 Dalików, T: 43 678 01 24. 24 stawy o powierzchni 
180 ha. Łowisko komercyjne, możliwość zakupu świe-
żych ryb. Zespół dworsko-parkowy: dwór, spichlerz, 
wozownia, karczma. W parku pomnikowe dęby szypuł-
kowe, jesiony wyniosłe, klon zwyczajny i topole białe. 
Unikatem przyrodniczym jest stanowisko bluszczu 
pospolitego.

p koniec    
Nowy Adamów. Restauracja Czarny Staw. Nowy 
Adamów 3, 95-070 Aleksandrów Łódzki, T: 509 822 278,  
www.czarnystaw.pl. Obiad. Tradycyjna polska kuchnia 
i dania sezonowe przygotowywane na bazie starannie 
dobranych składników. 
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12 h 0,3 km       
Chociszew. Dolina Skrzatów. Chociszew 42c, 95-045 
Parzęczew, T: 503 123 436, www.dolinaskrzatow.pl. Rezer-
wat skrzacich opowieści, figur i ekspozycji. Po obiekcie 
oprowadza Skrzatolog, odkrywając tajemnice słowiań-
skiej puszczy. W ofercie warsztaty, panele edukacyjne, 
spotkania terapeutyczne, spotkania z pasjonatami ze 
świata nauki i sztuki.

225’ 5,8 km 
Chociszew. Młyn żytni. Chociszew 48, 95-045 Parzęczew, 
T: 42 718 63 64. Drewniany, ponad stuletni młyn. Daw-
niej napędzany energią wodną (Bzura), obecnie korzy-
sta z elektryczności. W młynie można kupić mąkę żytnią 
i podejrzeć, jak przebiega proces jej produkcji.

330’ 2,1 km 
Grotniki. Grób Krzysztofa Krawczyka. Grotniki 5, 95-073 
Grotniki. W centrum Cmentarza Parafialnego spoczywa 
jedyny w swoim rodzaju artysta: piosenkarz, gitarzysta, 
kompozytor; przez wiele lat wokalista Trubadurów.

41 h 9,7 km   
Grotniki. „Galeria Pod Lipami” Agnieszka Ciszewska 
– malarstwo. Ul. Lipowa 5, 95-073 Grotniki, T: 603 500 973. 
Właścicielka tworzy w wielu technikach malarskich, 
specjalizuje się w akwareli. Jej portrety ptactwa ilu-
strują specjalistyczne wydawnictwa ornitologiczne. 
W ofercie warsztaty rozwijające umiejętności manualne 
i plastyczne.

51,5 h ~ km    
Aleksandrów Łódzki, Restauracja Kamienica nr 6. Plac 
Kościuszki 6, 95-070 Aleksandrów Łódzki, T: 735 161 535,  
www.kamienica6.pl. Obiad. Restauracja ze szczególną 
atencją traktuje wina. Jest to wyjątkowe dopełnienie 
dań, lecz może też stanowić odrębną historię. Możli-
wość degustacji win w lokalnej piwniczce i skorzystania 
z dań autorskiej kuchni. W roku 2020 obiekt znalazł się 
w przewodniku Gault&Millau.

61 h ~ km    
Aleksandrów Łódzki. Spacer. Osada miejska założona na 
początku XIX wieku na ziemiach Rafała Bratoszewskiego. 
Trójnarodowe i trójwyznaniowe miasto tkaczy. Miejsce 
planów filmowych: „Czterej pancerni i pies”, „Kierunek 
Berlin”, „Ostatnie dni”, „Zwycięstwo”. Ważne postacie 
związane z miastem to m.in. Włodzimierz Smolarek, 
Izrael Poznański, ród cadyków Danziger. Aleksandrów 
warto odwiedzić w trakcie Festiwalu Sztuk Różnych lub 
festiwalu Summer Dying Loud.

730’ 3,1 km   
Aleksandrów Łódzki. Galeria Rękodzieła. Pl. Tadeusza 
Kościuszki 30, 95-070 Aleksandrów Łódzki, T: 506 064 087. 
Renowacja mebli, ar tystyczna stolarka. Pamiątki 
z drewna i innych materiałów oraz ręcznie robione 
zaproszenia.

8~ 3,7 km      
Rąbień. Hotel Jan Sander. Ul. Wycieczkowa 2/10, 95-070 
Rąbień, T: 42 280 77 09, www.jansander.pl. Kolacja. Trady-
cyjna kuchnia polska w nowoczesnym wydaniu, oparta 
na sezonowych, lokalnych składnikach wysokiej jakości. 
Nocleg. Wysokiej jakości usługa w dobrej cenie. W ofer-
cie pokoje tematyczne.
–  DZ I E Ń 2

925’ 9,5 km  
Rąbień. Torfowisko Rąbień. Ul. Torfowa 95, 95-069 Alek-
sandrów Łódzki. Obszar chroni torfowisko wysokie. Kilka-
naście zbiorowisk roślinnych, w tym szuwarowe, torfo-
wiskowe, zaroślowe, łąkowe, leśne. Najcenniejszy jest 
mszar torfowcowo-wełniankowy. 

q30’ 4,3 km   
Lutomiersk. Most na rzece Ner. Otwarty w 1932 roku 
most tramwajowy to element położonej w 1929 roku linii 
łączącej miasto z Łodzią. Most stał się plenerem filmu 
„Kawalerskie życie na obczyźnie”. 

w30’ 3,4 km 
Mikołajewice. Maciej Grabski – rzeźbiarz. Mikołaje-
wice 28, 95-083 Lutomiersk. Tworzy w drewnie, kultywując 
rodzinne tradycje. Jego dzieła można znaleźć w pobliżu 
obiektów sakralnych oraz naprzeciwko domu rzeźbiarza.
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e~ 4,3 km 
Dziektarzew. Wieś wśród lasów. Urodził się tu Stanisław 
Wojciech Leopold, harcmistrz, w powstaniu warszaw-
skim dowódca 1. kompanii w batalionie „Parasol”. Spo-
czywa na miejscowym cmentarzu.

r~ 8,9 km 
Kwiatkowice. Przejazd.

t~ 1,5 km 
Małyń. Przejazd

y10’ 7,4 km 
Jeżew. Przystanek folkowy. www.fundacjatubrzoza.
blogspot.com. Unikatowa śródpolna galeria to projekt 
Fundacji „Tu Brzoza”. We współpracy z różnymi artystami 
powstało 13 przystanków na terenie paru gmin. Jeżew: 
„Portret Józia Feldmana” i „Słonecznik” Stanisława 
Wyspiańskiego – malował Sylwester Stabryła.

u10’ 0,8 km 
Pudłówek. Przystanek folkowy. „Folklor sieradzki” 
– malowała Natalia Grala.

i10’ 5,3 km 
Nowy Pudłów. Przystanek folkowy. „Babie lato” Józefa 
Chełmońskiego – malował Sylwester Stabryła.

o2 h 16,2 km     
Borysew. ZOO Safari Borysew. Borysew 25, 99-200 Pod-
dębice, T: 43 678 91 10, 43 678 47 48, www.zoosafari.com.pl. 
Prywatny ogród zoologiczny gromadzący unikatowe 
gatunki zwierząt. Słynie z udanej reprodukcji białych 
tygrysów bengalskich i białych lwów. Poza nimi są tu 
pumy, białe wilki, serwale, lemury. Zoo prowadzi zaję-
cia edukacyjne. Obiad. Grill Bar serwuje posiłki przy-
gotowywane na miejscu ze świeżych i regionalnych 
produktów.

p~ 11,4 km    
Biernacice. JARGA Dom z gliny. Biernacice 21, 99-220 Wart-
kowice, T: 570 447 730, www.jarga.pl. Nocleg. Chata cało-
roczna wybudowana z materiałów naturalnych: słomy, 
gliny, drewna. 2 sypialnie z podwójnymi łóżkami, aneks 
kuchenny, łazienka.

–  DZ I E Ń 3

a45’ 10,3 km   
Stary Gostków. Pałac z zespołem parkowym. Pałac 
Bogumiła Załuskiego z przełomu XVIII i XIX wieku. 
W parku pomniki przyrody: modrzewie europejskie, 
wiązy szypułkowe, stanowisko bluszczu drzewiastego. 

s1 h 10,8 km   
Idzikowice. Galeria Aleksego Matczaka. Idzikowice 19, 
99-205 Dalików, T: 514 368 093. 30-letnia, prywatna galeria 
z kamienia polnego. W środku ekspozycja obrazów olej-
nych, rzeźb i rysunków. Obrazy o tematyce historycznej 
i batalistycznej są tłem dla wykładów z historii regionu.

d20’ 16,7 km   
Parzęczew. Urząd Gminy. Ul. Południowa 1,  95-045 Parzę-
czew, www.parzeczew.pl.Z okazji 600-lecia nadania praw 
miejskich na budynku powstał okazały fresk autorstwa 
meksykańskich artystów Jezusa Gonzaleza Gutierreza 
i Siegrid Wiese. Przedstawia kilkanaście scen odwołu-
jących się do historii gminy,w tym nadanie przez króla 
Władysława Jagiełłę praw miejskich oraz Wojciecha 
Parzęczewskiego, założyciela miasta i parafii Parzęczew. 
Dokładny opis fresku na stronie urzędu.

f koniec    
Jasionka. Tere s a Kot ynia Ekos fera Ja sionka. 
Jasionka 32B, 95-100 Zgierz, T: 500 014 639, 601 346 685, 
tk.ekosfera@gmail.com. Obiad. W Ekosferze są organizo-
wane różnego typu warsztaty, m.in. ekologiczne, przy-
rodnicze, kulinarne, plastyczne, budownictwa natural-
nego, survivalowe. Posiłek w ramach warsztatów lub 
dodatkowo możliwość przygotowania jedzenia z natu-
ralnych, lokalnych produktów i dzikich roślin. Istnieje 
opcja noclegu w namiotach lub szałasach.
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130’ 2,3 km  
Biała. Kościół św. Piotra i Pawła. Ul. Wypoczynkowa 30, 
95-001 Biała, T: 42 717 84 89. W centrum wsi drewniany 
kościół z XVIII wieku, konstrukcji zrębowej, oszalowany 
i kryty gontem. Obok drewniana dzwonnica. Jeden z naj-
starszych drewnianych zabytków sakralnych wojewódz-
twa łódzkiego.

21,5 h 14,6 km        
Dzierżązna. Gminne Centrum Kultur y, Spor tu, 
Turystyki i Rekreacji. Dzierżązna 4, 95-001 Biała, 
T: 500 158 477, 42 717 84 66, www.dzierzazna.pl. Stuletni 
dworek, otoczony parkiem z przylegającym stawem. Staw 
dostępny do połowów sportowych. Dla gości tężnia, miej-
sca piknikowe, altana wypoczynkowa, ścieżki edukacyjne. 
Warto odwiedzić to miejsce podczas Nocy Świętojańskiej. 

31 h 12,3 km   
Grotniki. Rezerwat przyrody Grądy nad Lindą. Rezer-
wat na zboczach doliny Lindy. Nad rzeką wąskim pasem 
rosną łęgi jesionowo-olszowe. W czasie wędrówki 
można zobaczyć sosny, dęby, olchy, brzozy, jawory, 
graby, lipy, kruszynę, leszczynę, jarzębiny, czeremchę, 
trzmielinę, bluszcze i storczyki.

420’ 7,1 km  
Nakielnica. Dwór. Klasycystyczny dwór przy drodze ze wsi 
Karolew do Aleksandrowa Łódzkiego. Zbudowany przez 
rodzinę Zachertów w XIX wieku. Uwagę przykuwa oka-
zały portyk kolumnowy (wejście do dworu). Wokół zabu-
dowań zabytkowy park z wyspą i alejami starych drzew. 
Obecnie własność potomków Zachertów.

525’ 8,1 km  
Rąbień. Torfowisko Rąbień. Ul. Torfowa 95, 95-069 Alek-
sandrów Łódzki. Jedyny w województwie łódzkim obszar 
chroniący torfowisko wysokie. Kilkanaście zbiorowisk 
roślinnych, w tym: szuwarowe, torfowiskowe, zaro-
ślowe, łąkowe, leśne. Najcenniejszy jest mszar torfow-
cowo-wełniankowy. W wyniku obniżania się poziomu 
wód gruntowych za kilkadziesiąt lat ten obszar może być 
porośnięty lasem.

61,5 h 6,8 km   
Konstantynów Łódzki. Chata Wuja Toma. ul. Sosnowa 11, 
95-050 Konstantynów Łódzki, T: 798 333 623, 42 211 15 40. 
Obiad. Menu sezonowe z produktów lokalnych wysokiej 
jakości i własnych niewielkich upraw. W okresie letnim 
do dyspozycji gości ogród wokół restauracji. 

730’ 2,8 km   
Lutomiersk. Most na rzece Ner. Dawna średnio -
wieczna osada, położona w dolinie rzeki Ner. Wśród 
licznych zabytków Lutomierska wart uwagi jest otwarty 
w 1932 roku most tramwajowy, który był elementem 
położonej w 1929 roku linii tramwajowej łączącej mia-
sto z pobliską Łodzią. Most stał się plenerem filmowym 
w realizacji filmu „Kawalerskie życie na obczyźnie”.

825’ 8,2 km 
Kazimierz. Stodoły drewniane. Unikatowe dwustu-
letnie, drewniane stodoły. Ich położenie z dala od cen-
trum miasteczka miało chronić domy mieszkalne przed 
ogniem na wypadek pożaru.

945’ 5,7 km      
Bełdów. Prywatne Gospodarstwo Rybackie w Bełdo-
wie – Adam i Tadeusz Michaś. Bełdów 70, 95-070 Alek-
sandrów Łódzki, T: 697 629 051, 608 591 951, 42 712 14 12. 
Dawna szlachecka wieś nad stawami rybnymi, z dworem 
i starą gorzelnią. Obecnie obiekt niedostępny do zwie-
dzania. Gospodarstwo rybackie słynie z hodowli Karpia 
Bełdowskiego. Dostępne komercyjne łowisko. W sezo-
nie działa smażalnia ryb, można zjeść smażonego karpia 
lub pstrąga. W centrum Bełdowa monumentalny kościół 
z końca XIX wieku. Przy kościele pomniki przyrody (wiązy 
szypułkowe). We wsi realizowano zdjęcia do filmów „Czte-
rej pancerni i pies” oraz „Królowa aniołów”. 
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q1,5 h 11,9 km    
Nowy Adamów. Restauracja Czarny Staw. Nowy 
Adamów 3, 95-070 Aleksandrów Łódzki, T: 509 822 278,  
www.czarnystaw.pl. Kolacja. Tradycyjna kuchnia polska. 
Dania sezonowe, przygotowywane na bazie starannie 
dobranych składników. Nocleg. Pokoje o różnych konfi-
guracjach i wysokim standardzie. 
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w30’ 4,4 km  
Dal ików. Kośció ł ś w. Mateusza Ewangelis t y. 
Pl. Powstańców 5, 99-205 Dalików, T: 43 678 01 20. Najstarsza 
wzmianka o wsi pochodzi z końca XIV wieku. W centrum 
neogotycki kościół murowany, który stanął w miejscu 
modrzewiowego, spalonego razem z całą wsią podczas 
powstania styczniowego w 1863 roku.

e10’ 8,1 km 
Brudnów. Przystanek folkowy. www.fundacjatubrzoza.
blogspot.com. Unikatowa śródpolna galeria to projekt 
Fundacji „Tu Brzoza”. Brudnów: „Bociany” Józefa Cheł-
mońskiego – malował Marcin Jaszczak.

r30’ 4,6 km  
Wilkowice. Zagroda młyńska. Współrzędne: 51.94039; 
18.98156. W pobliżu prawego brzegu Neru od niepamięt-
nych czasów stały młyny, częściowo na lądzie, częściowo 
na palach. Obecna zagroda składa się z młyna wodnego 
z lat 20. XX wieku, drewnianego domu młynarza i nie-
wielkiej elektrowni wodnej. Własność prywatna.

t30’ 10,5 km   
Stary Gostków. Pałac z zespołem parkowym. Pałac 
Bogumiła Załuskiego z przełomu XVIII i XIX wieku. 
W parku pomniki przyrody: modrzewie europejskie, 
wiązy szypułkowe, stanowisko bluszczu drzewiastego. 

y1 h 8,9 km   
Idzikowice. Galeria Aleksego Matczaka. Idzikowice 19, 
99-205 Dalików, T: 514 368 093. 30-letnia, prywatna galeria 
z kamienia polnego. W środku ekspozycja obrazów olej-
nych, rzeźb i rysunków. Obrazy o tematyce historycznej 
i batalistycznej są tłem dla wykładów z historii regionu.

u1,5 h 9,3 km      
Leźnica Wielka. Hotel Korona Palace. Leźnica Wielka – 
Osiedle 18, 95-043 Leźnica Wielka, T: 42 307 05 90, 794 490 590, 
www.korona-palace.pl. Obiad. Bogate menu potraw tra-
dycyjnych w nowoczesnych odsłonach, także dla wege-
tarian i alergików. Hotel obok lasu, w pobliżu Zalewu 
Leźnickiego.

i1,5 h 10,8 km  
Parzęczew. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny i św. Anny. Pl. Kościuszki 17, 95-045 Parzę-
czew, T: 42 718 60 10. W kościele polichromia ucznia Jana 
Matejki – Aleksandra Przewalskiego. W centralnym 
miejscu malowidło „Golgota” Wincentego Łukasiewicza. 

o30’ 5,8 km   
Grotniki. Rezerwat przyrody Dąbrowa Grotnicka. 
Rezerwat chroniący zespoły dąbrowy świetlistej i rośliny 
ciepłolubne. W bogatym runie leśnym występują chro-
nione gatunki roślin: goździk pyszny, lilia złotogłów, 
naparstnica zwyczajna, orlik pospolity, wawrzynek 
wilczełyko.

p~ 15,1 km     
Grotniki. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi. 
ul. Sosnowa 11, 95-073 Grotniki, T: 509 746 052, www.yhlodz.pl. 
Kolacja. We własnym zakresie (grill, ognisko). Nocleg. 
W budynku w pokojach cztero- i pięcioosobowych, 
w domkach czteroosobowych z łazienkami i domkach 
pięcioosobowych z łazienkami i aneksem kuchennym.
–  DZ I E Ń 3

a1 h 10,6 km 
Dzierżązna. Stara Kuźnia Rodziny Kociszewskich. 
Dzierżązna 24, 95-001 Biała, T: 669 607 346. Rodzina Koci-
szewskich prowadzi kuźnię od początku jej istnienia, czyli 
od lat międzywojennych. Wizyta w kuźni jest połączona 
z pokazem kucia podkowy i opowieściami o pracy kowala.

s koniec   
Samotnik. Osiem Oliwek.  Al. Bukowa 4, 95-002 Smardzew, 
T: 42 716 92 08, www.osiemoliwek.pl. Obiad. Pizza wypie-
kana w temperaturze ok. 400 stopni w piecu opalanym 
drewnem dębowo-bukowym. Wyłącznie świeże, sezo-
nowe produkty wysokiej jakości.



Standard turystyczny

Standard średni

Standard wysoki

Trasa autobusowa

Trasa dla busa

Orientacyjny czas zwiedzania

Przejazd do kolejnego punktu

Trasa rowerowa

Atrakcja sezonowa

Jedzenie

Nocleg

Sport i rekreacja

Trasa piesza

Atrakcja przyrodnicza

Warsztaty

Plener fotograficzny

Plan filmowy

Sztuka

Plac zabaw

Spływ kajakowy

Łowisko

Atrakcja ornitologiczna

Parking przy obiekcie

Strona Facebook

Certyfikat „SMAK WSI przetrwał 
w naszych produktach”

Punkt Sieci Lokalnej Informacji 
Turystycznej SLIT

Zabytek

Atrakcja/Wydarzenie

SYMBOLE I OZNACZENIA



egzemplarz bezpłatny www.lgdprym.pl

Więcej informacji 
i duże mapy:

gmina
Aleksandrów

Łódzki

gmina
Dalików

Poddębice

Pęczniew

zbiornik
Jeziorsko gmina

Konstantynów
Łódzki

gmina
Świnice
Warckie

gmina
Wartkowice

gmina
Zgierz

gmina
Parzęczew

gmina
Uniejów

gmina
Lutomiersk

Marka lokalna przyznawana przez Kapitułę podmiotom z obszaru działa-
nia LGD „PRYM” i RLGD „Z Ikrą” w kilku kategoriach. Celem certyfikacji jest 
promowanie tradycyjnych i lokalnych produktów, usług oraz wydarzeń, 
które stanowią wizytówkę regionu oraz wzmacniają ofertę turystyczną, 
włączają mieszkańców i przedsiębiorców z obszaru w proces budowania 
poczucia tożsamości społeczności lokalnej, kultywowania i promowania 
dziedzictwa kulturowego. 


