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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 S 1        
–  DZ I E Ń 1

120’ 7,2 km 
Chwalborzyce. Punkt widokowy. Z parkingu obok 
kościoła roztacza się wspaniały widok na okoliczne 
pola, z górującymi nad nimi pozostałościami wiatraka 
typu koźlak. Drugi punkt po drodze w Kaznowie.

230’ 3,7 km    
Zbylczyce. Zespół dworsko-parkowy. Dwór wraz z par-
kiem wybudował właściciel Jan Huisson w roku 1850. 
W pozo stałościach parku aleja grabowa o długości 
400 m (360 drzew). Tereny przy Kanale Zbylczyckim 
i rzece Ner to dobre miejsca obserwacji ornitologicz-
nych. W pobliżu Gospodarstwo Rybackie.

31 h 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. 

430’ 2,3 km 
Świnice Warckie. Cmentarz Parafialny. Ul. Kościuszki,  
99-140 Świnice Warckie, www.cmentarnik.net/swinice#. 
Na cmentarzu grób Marianny i Stanisława Kowalskich, 
rodziców Heleny, przyszłej św. Faustyny.

51 h 1,8 km  
Głogowiec. Dom narodzin św. Faustyny. Głogowiec 11, 
99-140 Głogowiec, T: 518 014 858, 604 478 132, www.faustyna.pl.  
W Głogowcu urodziła się Helena Kowalska. Spędziła tu 
kilkanaście lat życia. Dom rodzinny to prosty dom wiejski, 
zbudowany ok. roku 1900 z kamienia rożniatowskiego. 
Obecnie muzeum poświęcone historii rodziny św. Faustyny. 

61,5 h 6,5 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.

7~ 6,6 km  
Rożniatów. Domy z opoki. Opoka jest skałą o kremowym 
zabarwieniu, chropowatej powierzchni i wysokiej porowa-

tości. Ma dobre właściwości izolacyjne. Budowano z niej 
domy mieszkalne, gospodarskie i obiekty sakralne.

825’ 6 km  
Wielenin. Domy z opoki. Wielenin 3, 99-210 Uniejów. Dawna 
wieś arcybiskupów gnieźnieńskich na szlaku domów budo-
wanych z opoki, czyli z kamienia rożniatowskiego. Przykła-
dem takiej budowli jest odnowiony kościół parafialny.

93 h 2,1 km   
Uniejów. PGK TERMY UNIEJÓW. Ul. Zamkowa 3/5, 99-210 
Uniejów, T: 506 090 419, www.termyuniejow.pl. Uniejów 
posiada status miejscowości uzdrowiskowej. Termy to 
duży kompleks basenów, czerpiących hipertermalną 
wodę mineralną z głębokości ponad 2 km. Ma ona zasto-
sowanie przy leczeniu wielu chorób, w tym m.in. reuma-
toidalnych, ortopedyczno-urazowych, chorób skóry, 
laryngologicznych, nerwobóli, dyskopatii i nerwic.

q~ 2,1 km    
Uniejów. Gospoda pod Brzozami. Ul. Dąbska 26, 99-210 
Uniejów, T: 63 288 95 84, www.gospodapodbrzozami.pl. 
Kolacja. Kuchnia tradycyjna oparta na produktach lokal-
nych. Możliwość zamówienia potraw wegetariańskich, 
wegańskich. Nocleg. Obecnie dostępnych 12 miejsc. 
Wiosną 2022 roku zostaną oddane nowe pokoje. Suge-
rowane zakwaterowanie przed wizytą w Termach.
–  DZ I E Ń 2

w1,5 h 2,2 km   
Uniejów. Uroczysko Zieleń. 2,7 km ścieżki dydaktycznej, 
ok. 80 ha lasów, łąk i starorzeczy położonych w pradoli-
nie Warty, w Uniejowskim Obszarze Chronionego Krajo-
brazu, obszar Natura 2000 „Dolina Środkowej Warty”. 
Sześć makiet zwierząt z kodami QR, które odsyłają na 
strony z dodatkowymi informacjami.

e30’ 23,6 km   
Spycimierz. Spacer. Po dawnej kasztelanii i grodzie ksią-
żęcym pozostało stożkowe grodzisko z punktem widoko-
wym na rozlewiska Siekiernika. O starożytności grodu 
świadczą odnalezione groby z popielicami. Obecnie 
wieś słynie z dywanów kwiatowych układanych na uli-
cach w Spycimierskie Boże Ciało. Tradycja ta ma ponad 
200 lat, została wpisana na listę UNESCO.
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r1 h 6,8 km   
Siedlątków. Kościół św. Marka Ewangelisty. Siedląt-
ków 1, 99-235 Siedlątków, T: 601 540 220. Najmniejsza para-
fia 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 jest chętnie odwiedzany.

t1,5 h 9,1 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 
smażony i zupa rybna. W menu również dania mięsne 
i desery.

y10’ 13 km 
Drużbin. Przystanek folkowy. www.fundacjatubrzoza.
blogspot.com. Pomysłodawcą unikatowych śródpolnych 
galerii jest Fundacja „Tu Brzoza”. Do tej pory powstało 
13 przystanków na terenie paru gmin. Oprócz ujętych 
w trasie warto odwiedzić m.in. Sędów, Brudnów. Dru-
żbin: „Wiejskie podwórko” – malowała Olga Pelipas.

u10’ 2,1 km 
Góra Bałdrzychowska. Przystanek folkowy. Autorskie 
opracowanie wiaty inspirowane powieścią „Chłopi” 
Władysława Stanisława Reymonta – malował Sylwe-
ster Stabryła.

i10’ 8,8 km 
Wólka. Przystanek folkowy. „Żniwa” Włodzimierza 
Przerwy-Tetmajera – malowała Natalia Grala.

o45’ 8,5 km  
Franciszków. Rezerwat przyrody Jodły Oleśnickie. 
Rezerwat powstał w 1962 roku, by zachować fragment 
lasu jodłowego na granicy jego zasięgu. Najcenniejsza 
jest część centralna z grupami jodły pospolitej w wieku 
100–130 lat i o przeciętnej wysokości 25–30 m. W runie 
leśnym m.in. gwiazdnica wielokwiatowa, paprotka zwy-
czajna, przytulia okrągłolistna, widłak goździsty, borówka 
czarna, prosownica rozpierzchła, szczawik zajęczy.

p2 h 11,9 km    
Dalików. Rancho Dalików. Ul. Wschodnia 27, 99-205 
Dalików, T: 603 116 904. Miejsce na rekreację dla grup 
i gości indywidualnych. W ofercie przejażdżki bryczką, 
ognisko, grill, zaplecze kuchenne. Możliwość zamówie-
nia cateringu. Kolacja.

a~ 18 km    
Nowy Adamów. Restauracja Czarny Staw. Nowy 
Adamów 3, 95-070 Aleksandrów Łódzki, T: 509 822 278,  
www.czarnystaw.pl. Nocleg. Kompleks konferencyjno-
-bankietowy, na który składają się: hotel, restauracja 
oraz chata grillowa Kurnik.
–  DZ I E Ń 3

s40’ 4,6 km  
Domaniew. Kościół parafialny pw. św. Floriana. Doma-
niew 35, 99-205 Dalików, T: (parafia) 43 678 02 25. Wioska 
znana od XIV w. Ślady osadnictwa sięgają czasów kultury 
pucharów lejkowatych (3700–1900 p.n.e.). Najcenniej-
szym zabytkiem jest XVI-wieczny późnogotycki kościół. 
We wsi urodził się bohater wojny polsko-bolszewickiej, 
kawaler Orderu Virtuti Militari, Stefan Pogonowski. 

d1 h 7,9 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.

f45’ 12,1 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. 

g koniec       
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. Restauracja serwuje 
bogaty wybór potraw tradycyjnych w nowoczesnych 
odsłonach, także dla wegetarian i alergików. Obiekt 
przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
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T R A S A S 2        
–  DZ I E Ń 1

130’ 9,7 km   
Aleksandrów Łódzki. Galeria Rękodzieła. Pl. Tadeusza 
Kościuszki 30, 95-070 Aleksandrów Łódzki, T: 506 064 087. 
Galeria zajmuje się renowacją mebli i artystyczną sto-
larką. Na miejscu można kupić pamiątki z drewna 
i innych materiałów oraz ręcznie robione zaproszenia.

21 h 0,2 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. Wychodzące spod jej pędzla 
ptaki są jak żywe, dlatego jej dzieła ilustrują specjali-
styczne wydawnictwa ornitologiczne. W galerii znaj-
dziemy także prace innych, zaprzyjaźnionych z właści-
cielką artystów. W ofercie są warsztaty, które pozwalają 
rozwinąć umiejętności manualne, plastyczne.

31 h 0,6 km  
Grotniki. Spacer. Słynna, powstała w okresie dwudzie-
stolecia międzywojennego miejscowość wypoczynkowa, 
położona w lesie nad rzeką Lindą, pomiędzy rezerwatami 
przyrody .

42 h 2,3 km     
Grotniki. Zatoka Linda. Ul. Brzozowa 27, 95-073 Grotniki, 
T: 500 738 618, 519 057 277, www.zatokalinda.pl. Obiad. 
Lokalne specjały, m.in. dania z grilla, dania typu bistro, 
dobra kawa, w upały orzeźwiające napoje. Dostęp do 
plaży, sprzętu pływającego (kajaki, rowery wodne). 
Plac zabaw i inne atrakcje.

530’ 15,1 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.

6~ 18,8 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. Siedzibą 
jest stuletni dworek, otoczony parkiem z przylegającym 
stawem. Staw dostępny dla wędkarzy do połowów spor-
towych. Do dyspozycji gości: tężnia, miejsca piknikowe 
(grill, ognisko), altana wypoczynkowa, ścieżki eduka-
cyjne. Kolacja. We własnym zakresie. Nocleg. W ofercie 
domki letniskowe. Warto odwiedzić to miejsce podczas 
Nocy Świętojańskiej.
–  DZ I E Ń 2

71 h 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 namalowana 
przez ucznia Jana Matejki – Aleksandra Przewalskiego. 
Centralne miejsce zajmuje imponujące malowidło „Gol-
gota” Wincentego Łukasiewicza. Parzęczew zasłynął jako 
miejsce odkrycia licznych skarbów, m.in. skarbu powstań-
czego, dzięki któremu wyremontowano świątynię, oraz 
garnca z monetami. 

820’ 10,8 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.
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91 h 15,8 km   
Idzikowice. Galeria Aleksego Matczaka. Idzikowice  19, 
99-205 Dalików, T: 514 368 093. Galerię z kamienia polnego 
artysta wybudował 30 lat temu. W środku ekspozycja 
obrazów olejnych, rzeźb i rysunków. Obrazy o tematyce 
historycznej i batalistycznej, np. bitwa nad Bzurą, postój 
polskiej kawalerii w Idzikowicach, są tłem dla wykładów 
z historii regionu. Twórca ogólnie swoich prac nie sprze-
daje. W wieku 75 lat odkrył nową pasję literacką.

q1,5 h 12,2 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. Delikatnie pobudza zmysły, dając chwilę 
relaksu. Instalacje pomagają poznawać naturę przez 
słuch, dotyk, wzrok, węch i orientację przestrzenną. 
Zwiedzanie najlepiej rozpocząć od Pijalni Wód Termal-
nych w dawnym kościele ewangelickim znajdującym się 
przy wejściu do parku. 

w3 h 11,8 km    
Dalików. Rancho Dalików. Ul. Wschodnia 27, 99-205 
Dalików, T: 603 116 904. Miejsce na rekreację dla grup 
i gości indywidualnych. W ofercie przejażdżki bryczką, 
plac zabaw, ognisko, grill, zaplecze kuchenne. Obiad. 
Możliwość zamówienia cateringu lub ognisko z kiełba-
skami.

e15’ 3,9 km      
Bełdów. Spacer. Dawna szlachecka wieś nad stawami ryb-
nymi, z dworem i starą gorzelnią. Obecnie obiekt niedo-
stępny do zwiedzania. Działa tu gospodarstwo rybacko-
-rolne, słynące z hodowli Karpia Bełdowskiego. Dostępne 
łowisko komercyjne. W centrum Bełdowa monumentalny 
kościół pw. Wszystkich Świętych z końca XIX wieku, wybu-
dowany przez właściciela wsi Jana Wężyka. Przy kościele 
pomniki przyrody (wiązy szypułkowe). Ponadto punkt 
informacji turystycznej i nowoczesne pasywne przedszkole. 
We wsi realizowano zdjęcia do filmów „Czterej pancerni 
i pies” oraz „Królowa aniołów”. 

r~ 11 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. 
–  DZ I E Ń 3

t2 h 11,6 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. Karmienie, przytulanie, głaskanie alpaki 
odpręża, wycisza i nastraja pozytywnie do życia.

y45’ 1,2 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 pomieszczeniach klasztornych stała 
wystawa zbiorów Muzeum Archeologicznego i Etnogra-
ficznego w Łodzi. Miejsce słynie z organizowania wspa-
niałych koncertów, w tym organowych.

u koniec    
Lutomiersk. Restauracja W ypasiona Piz zeria. 
Ul. Kościuszki 23, 95- 083 Lutomiersk, T: 666 111 134, 
www.wypasiona.com. Obiad. Smaczna pizza z możliwością 
samodzielnego komponowania składników. W ofercie 
również obiady domowe.
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T R A S A S 3        
–  DZ I E Ń 1

145’ 2,5 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 oknach 
współczesne figuralne witraże.

230’ 9,4 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. Dawniej w cen-
trum obok kościoła stała także synagoga. Przy placu 
Kościuszki ma siedzibę Miejska Biblioteka Publiczna.

330’ 4,3 km   
Zalew. Gospodarstwo Rybackie PZW O/Sieradz. 
Zalew 176A, 95-083 Lutomiersk, T: 604 791 385. Rozległa wieś 
na terenach majątku ziemskiego z XIV wieku. Walory 
przyrodnicze i bliskość miasta spowodowały powstanie 
działek rekreacyjnych i domów letniskowych. W gospo-
darstwie można kupić świeże ryby, uzyskać informacje 
o działalności PZW, łowisk, zarybiania (nowoczesna 
wylęgarnia ryb) oraz kupić dobrej jakości miód z Pasieki 
Nad Stawami. Między Zalewem a Wygodą Mikołajewską 
lasy na spacer i grzybobranie. 

430’ 5,2 km 
Mikołajewice. Maciej Grabski – rzeźbiarz . Mikoła-
jewice 28, 95-083 Lutomiersk. Tworzy w drewnie, kultywując 
rodzinne tradycje. Jego dzieła można znaleźć w pobliżu 
obiektów sakralnych oraz naprzeciwko domu rzeźbiarza.

545’ 1,2 km  
Lutomiersk. Barokowy zespół klasztorny. Ul. Mikołaja 
Kopernika 3, 95-083 Lutomiersk, T: 42 236 91 10. Porefor-
mancki klasztor Salezjanów nad Nerem. W południowym 
skrzydle relikty zamku z XV wieku. W części klasztornej 
stała wystawa Muzeum Archeologicznego i Etnograficz-
nego w Łodzi. Organizowane koncerty.

62 h 4,9 km   
Gajówka Kolonia. Pasieka edukacyjna Gajówka. 
Gajówka Kolonia 5a, 99-205 Dalików, T: 793 921 853. Zajęcia 
edukacyjne prowadzone przez technika pszczelarstwa, 
poświęcone hodowli pszczół, ich biologi i znaczeniu dla 
środowiska naturalnego, oraz warsztaty, m.in. wyrobu 
świec z wosku pszczelego. Możliwość zakończenia zajęć 
ogniskiem z kiełbaskami.

72 h 13,1 km    
Dalików. Rancho Dalików. Ul. Wschodnia 27, 99-205 
Dalików, T: 603 116 904. Rekreacja dla grup i gości indywi-
dualnych. W ofercie przejażdżki bryczką, ognisko, grill. 
Obiad. Proponujemy przygotować kupioną w Zalewie 
świeżą rybę.

825’ 4,5 km  
Nakielnica. Zespół dworski. 95-070 Aleksandrów Łódzki. 
Klasycystyczny dwór zbudowany przez rodzinę Zachertów 
w XIX wieku. Wokół zabudowań zabytkowy park z alejami 
starych drzew. Obecnie własność potomków Zachertów.

930’ 3 km   
Aleksandrów Łódzki. Galeria Rękodzieła. Pl. Tadeusza 
Kościuszki 30, 95-070 Aleksandrów Łódzki, T: 506 064 087. 
Galeria zajmuje się renowacją mebli i artystyczną sto-
larką. Na miejscu można kupić pamiątki z drewna 
i innych materiałów oraz ręcznie robione zaproszenia. 

q~7,8 km      
Rąbień. Hotel Jan Sander. Ul. Wycieczkowa 2/10, 95-070 
Rąbień, T: 42 280 77 09, www.jansander.pl. Kolacja. Spe-
cjalnością restauracji są dania rybne przygotowywane 
według autorskich przepisów (miętus, sandacz, sum 
i zupa rybna). Nocleg. Wysoka jakość usług w dobrej 
cenie. Pokoje tematyczne. 
–  DZ I E Ń 2

w1 h 4,7 km      
Zgniłe Błoto. Zielony Zakątek. Zgniłe Błoto 33, 95-070 Alek-
sandrów Łódzki, T: 507 101 609. Aromatyczna kawa, 
domowe ciasta, przyjazny klimat, naturalne otoczenie. 
Miejsce stworzone z miłości do przyrody, jedzenia i ludzi. 
Nieopodal odrestaurowany dworek i hodowla alpak. 
W niedzielne przedpołudnia warsztaty artystyczne.
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e45’ 20,9 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 z dworem i gorzel-
nią. Dwór i gorzelnia obecnie niedostępne do zwiedzania. 
Gospodarstwo rybackie od lat słynie z hodowli Karpia Beł-
dowskiego. Dostępne łowisko. W centrum kościół z końca 
XIX wieku, wybudowany przez Jana Wężyka. Obok rosną 
pomnikowe wiązy szypułkowe. We wsi punkt informa-
cji turystycznej, nowoczesne, pasywne przedszkole i hala 
sportowa. Plan filmowy: „Czterej pancerni i pies” oraz „Kró-
lowa aniołów”.

r1,5 h 1,3 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 wszystkie zmysły. Zwiedzanie najlepiej rozpocząć 
od Pijalni Wód Termalnych przy wejściu do parku.

t1,5 h 5,7 km    
Poddębice. Pierogarnia Złote Jabłko. Ul. Parzęczewska 2, 
99-200 Poddębice, T: 721 197 272, www.zlotejablko.com. 
Obiad. Pierogi w wersji mięsnej, bezmięsnej, pieczonej, 
gotowanej, wytrawnej i na słodko. Wyrabiane na miej-
scu z produktów wysokiej jakości, w tym ekologicznych, 
pozyskiwanych od miejscowych rolników.

y10’ 2 km 
Chropy. Przystanek folkowy. www.fundacjatubrzoza.
blogspot.com. Unikatowa śródpolna galeria to projekt 
Fundacji „Tu Brzoza”. We współpracy z różnymi arty-
stami powstało 13 przystanków na terenie paru gmin. 
Chropy: „Na pastwisku” Stanisława Witkiewicza – malo-
wał Sylwester Stabryła.

u10’ 6,9 km 
Sędów. Przystanek folkowy. „Kobieta z kurą” Juliana 
Fałata – malował Sylwester Stabryła.

i30’ 4,8 km    
Bronów. Dworek Marii Konopnickiej. Bronów 6, 
99-220 Wartkowice, T: 669 197 769, www.mariakonopnicka-

wbronowie.pl. Poetka mieszkała tu z rodziną przez 10 lat. 
We wnętrzach wystawy stałe i czasowe. Obecnie sie-
dziba filii Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu.

o~ 11,7 km    
Biernacice. JARGA Dom z gliny. Biernacice 21, 99-220 Wart-
kowice, T: 570 447 730, www.jarga.pl. Kolacja we własnym 
zakresie. Nocleg. Chata całoroczna wybudowana z mate-
riałów naturalnych: słomy, gliny, drewna. 2 sypialnie 
z podwójnymi łóżkami, aneks kuchenny, łazienka. 
–  DZ I E Ń 3

p2 h 7,3 km       
Kiki. Stajnia Rudej Wiedźmy. Kiki 31, 99-220 Wartkowice, 
T: 535 981 918, www.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, które można przyrządzić na miejscu lub 
przetworzyć i zabrać ze sobą. Domowa kuchnia z wła-
snym chlebem, serami i nalewkami.

a30’ 2,8 km 
Gusin. Pozostałości dworku Marii Konopnickiej. 
Dawna wieś szlachecka z pozostałościami dworku i obe-
liskiem. Konopnicka mieszkała tu w latach 1872–1877. 
Otoczenie mogło być inspiracją dla utworów „W górach” 
i „Przed odlotem”.

s30’ 6,2 km  
Grodzisko. Punkt widokowy. Punkt widokowy na Prado-
linę Bzury-Neru, którą zachwycała się w swojej twórczo-
ści Maria Konopnicka.

d1 h 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. 

f 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.
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130’ 0,65 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 linii tramwajowej łączącej miasto 
z pobliską Łodzią. Most stał się plenerem filmowym 
w realizacji filmu „Kawalerskie życie na obczyźnie”.

245’ 12,2 km  
Lutomiersk. Barokowy zespół klasztorny. Ul. Mikołaja 
Kopernika 3, 95-083 Lutomiersk, T: 42 236 91 10. Porefor-
mancki klasztor Salezjanów nad Nerem. W południowym 
skrzydle relikty zamku z XV wieku. W części klasztornej 
stała wystawa Muzeum Archeologicznego i Etnograficz-
nego w Łodzi. Organizowane koncerty.

32 h 13,7 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. Karmienie, przytulanie, głaskanie alpaki 
odpręża, wycisza i nastraja pozytywnie do życia, ułatwia 
także pracę rehabilitacyjną z osobami starszymi i niepeł-
nosprawnymi. Włókno z alpak jest cenionym surowcem 
do produkcji kołder i ubrań.

41,5 h 6,8 km    
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 przygotowane na bazie starannie 
dobranych składników. 

53 h 10,2 km   
Karolew. Go System Military Club. Karolew, 95-070 Alek-
sandrów Łódzki, T: 502 095 369, 695 868 864, www.go-system.pl.  
Klub sportowo-strzelecko-eventowy: jazda UAZ-em, 
strzelanie z ASG, paintball, jazda quadami, przejażdżki 
offroadowe.

620’ 1 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.

71 h 9,7 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. 

8~ 18,4 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. Restauracja serwuje 
bogate menu potraw tradycyjnych w nowoczesnych 
odsłonach, także dla wegetarian i alergików. Nocleg. 
Hotel w sąsiedztwie osiedla wojskowego, obok lasu, 
w pobliżu Zalewu Leźnickiego. Dobrze skomunikowany 
z autostradą A2. Komfortowe pokoje oraz strefa Spa & 
Fitness. 
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92 h 4,5 km    
Orła. Jak u Mamy Magdalena Stęplewska. Orła 14a,  
95-045 Parzęczew, T: 786 871 732. Domowe wypieki z lokal-
nych produktów wysokiej jakości. Można zamawiać 
catering lub zjeść deser na miejscu i wypić dobrą kawę. 
W ofercie warsztaty cukiernicze, np. pieczenia i zdobie-
nia pierników.

q4 h 7,6 km      
Wiktorów. Stajnia „Dzika Dolina”. Wiktorów 28, 
95-100 Zgierz, T: 512 924 608. Aktywna rekreacja w oto-
czeniu przyrody. W ofercie nauka jazdy konnej, jazda 
terenowa, udział w p ławieniu koni, łowienie r yb 
w stawach, pływanie kajakiem. Do lasu można pójść 
na grzyby, a potem usiąść przy ognisku do wspólnego 
posiłku. Obiad.

w1 h 15,7 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. Wychodzące spod jej pędzla 
ptaki są jak żywe, dlatego jej dzieła ilustrują specjali-
styczne wydawnictwa ornitologiczne. Galeria oferuje 
także prace innych, zaprzyjaźnionych z właścicielką arty-
stów. W ofercie są warsztaty, które pozwalają rozwinąć 
umiejętności manualne i plastyczne.

e1 h 8,6 km      
Zgniłe Błoto. Zielony Zakątek. Zgniłe Błoto 33, 95-070 
Aleksandrów Łódzki, T: 507 101 609. W ofercie aromatyczna 
kawa, domowe ciasta, przytulny klimat i uśmiech Gospo-
dyni. Miejsce stworzone z miłości do przyrody, jedzenia 
i ludzi. W sąsiedztwie znajduje się Rotten Mud Hodowla 
Alpak. W niedzielne przedpołudnia są organizowane 
warsztaty plastyczne, artystyczne.

r~ 7,7 km      
Rąbień. Hotel Jan Sander. Ul. Wycieczkowa 2/10, 95-070 
Rąbień, T: 42 280 77 09, www.jansander.pl. Kolacja. Kom-
pleks bankietowo-konferencyjny. Specjalnością restau-
racji są dania rybne przygotowywane według autorskich 
przepisów (miętus, sandacz, sum i zupa rybna). Nocleg. 
Wysokiej jakości usługa w dobrej cenie. W ofercie pokoje 
tematyczne.
–  DZ I E Ń 3

t5 h 10 km        
Konstantynów Łódzki. Centrum Sportu i Rekreacji – 
Ośrodek Nad Stawem. Ul. Łaska 64/66, 95-050 Konstan-
tynów Łódzki, T: 42 211 13 27, 516 129 884, www.basen-kon-
stantynow.pl. Doskonałe miejsce na rodzinną rekreację 
i wypoczynek. Do dyspozycji m.in. boisko do spor-
tów plażowych, plaża, sezonowe kąpielisko strzeżone 
(lipiec-sierpień), wypożyczalnia sprzętu wodnego, plac 
zabaw, skatepark. Możliwość grillowania po uzgodnie-
niu. Kolacja. Na miejscu baza gastronomiczna. Możli-
wość grillowania po uzgodnieniu. Nocleg. W ofercie 
noclegi w budynku całorocznym, domki letniskowe, 
pole kempingowe. 

y koniec    
Lutomiersk. Restauracja W ypasiona Piz zeria. 
Ul. Kościuszki 23, 95- 083 Lutomiersk, T: 666 111 134, 
www.wypasiona.com. Obiad. Smaczna pizza z możliwością 
samodzielnego komponowania składników. W ofercie 
również obiady domowe.
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[DZIEŃ 1]1Konstantynów Łódzki. Spacer2Konstantynów Łódzki. Piekarnia „Kaczeńcowa” Przemysław Klemen-
towski3Wola Puczniewska. ZiBee Pasieka w Woli Zbigniew Mielczarek4Kiki. Stajnia Rudej Wiedźmy 
5 Kozanki Podleśne. Pasieka Wśród Brzóz Grażyna Chmielewska 6Wielenin. Stajnia Bocianie 
Gniazdo [DZIEŃ 2] 7Uniejów. Babie Lato8Uniejów. Spacer9Uniejów. Zagroda MłynarskaqUniejów. 
Gościniec „Nad Wartą”wPoddębice. Ogród Zmysłów i Pijalnia Wód TermalnycheRąbień. Hotel Jan 
Sander [DZIEŃ 3] rZgniłe Błoto. Zielony ZakątektBełdów. Gospodarstwo Rybackie w BełdowieyPa-
rzęczew. Produkcja i sprzedaż hurtowa i detaliczna pieczywa Andrzej FrajnduChociszew. Młyn żytni. Parking 
przy sklepie spożywczymiJasionka. Teresa Kotynia Ekosfera Jasionka.

T R A S A S 6
[DZIEŃ 1] 1Biała. Naturex – Warsztaty piekarnicze Mariola Jastrzębska2Aleksandrów Łódzki. Spacer 
3Zalew. Gospodarstwo Rybackie PZW O/Sieradz4Dalików. Rancho Dalików5Psary. Masarnia Tradycyjna 
Adam Dębowski6Dzierżązna. GCKSTiR [DZIEŃ 2] 7Chociszew. Dolina Skrzatów8Idzikowice. Galeria 
Aleksego Matczaka. Dojazd drogą szutrową, parkowanie na poboczu9Wilkowice. Ekologiczna Farma Kozia Pia-
stowskie Pola – Krystyna OżadowiczqPoddębice. Pierogarnia Złote JabłkowKsięże Młyny. Ośrodek Wczaso-
wo-Wypoczynkowy VANTUR [DZIEŃ 3] eUniejów. VattenBallrCzołczyn. Ośrodek Szkoleniowo-Jeździecki 
„De La Sens”tKonstantynów Łódzki. Chata Wuja Toma.

T R A S A S 7
[DZIEŃ 1] 1Świnice Warckie. Sanktuarium św. Faustyny2Uniejów. Zamek3Uniejów. Restauracja 
Herbowa4Poddębice. Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji – Termy Poddębice5Aleksandrów Łódzki. 
Restauracja Kamienica nr 66Rąbień. Hotel Jan Sander [DZIEŃ 2] 7Grotniki. „Galeria Pod Lipami” 
Agnieszka Ciszewska8Besiekierz Rudny. Salio Equisport Resort [DZIEŃ 3] 9Dzierżązna. GCKSiR 
qParzęczew. KościółwParzęczew. Urząd GminyeIdzikowice. Galeria Aleksego Matczaka. Dojazd drogą 
szutrową, parkowanie na poboczurLeźnica Wielka. Hotel Korona Palace.

T R A S A S 8
[DZIEŃ 1] 1Kębliny. Rezerwat przyrody Grądy nad Moszczenicą. Parking leśny albo dojście przez kładki od strony 
wsi Kębliny2Dzierżązna. GCKSTiR3Grotniki. Rezerwat przyrody Dąbrowa Grotnicka. Droga wzdłuż lasu 
4Grotniki. Rezerwat przyrody Grądy nad Lindą. W Bazylii w lewo z ul. Grotnickiej, wzdłuż lasu (drogowskaz) 
5Rąbień. Hotel Jan Sander6Rąbień. Torfowisko Rąbień7Konstantynów Łódzki. CSiR – Ośrodek 
Nad Stawem [DZIEŃ 2] 8Konstantynów Łódzki. CSiR – Ośrodek Nad Stawem9Franciszków. Rezer-
wat przyrody Jodły Oleśnickie. Dojście od FranciszkowaqOrzechów Trupianka. Głaz narzutowy. Dojście od 
budynku OSP OrzechówwBełdów. Przejazd eStary Adamów. Bar MalwarSarnów. Gospodarstwo rol-
no-rybackietDalików. Park dworskiyKsięże Młyny. Ośrodek Wczasowo-Wypoczynkowy VANTUR  
[DZIEŃ 3] uUniejów. VattenBall. Samochód pod Termy lub powrót z organizatoremiUniejów. Uroczysko Zieleń. 
Dojście kładką od parkingu przy Termach w stronę ApartHoteluoWielenin. Uroczysko Wielenin. Przy drodze z Uniejowa 
do DąbiapŚwinice Warckie. Restauracja ZalewajkaaZbylczyce. Zespół dworsko-parkowysNer. Park  
podworskidStary Gostków. Pałac z zespołem parkowym. Parking przy rondziefLeźnica Wielka. Zalew Leźnicki.
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–  DZ I E Ń 1

130’ 2,1 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.

215’ 22,6 km 
Konstantynów Łódzki. Piekarnia „Kaczeńcowa” Prze-
mysław Klementowski. Ul. Górna 70, 95-050 Konstan-
tynów Łódzki, T: 692 881 910. Piekarnię prowadzi grupa 
fachowców z ponad 25-letnim doświadczeniem, dla 
których wypiek chleba to nie tylko praca, ale też pasja 
i satysfakcja z produkcji wyjątkowego pieczywa. Wypiek 
w dwóch ceglano-szamotowych piecach według wła-
snych receptur. Polecamy chleb żytni 100% z pełnego 
przemiału z certyfikatem SMAK WSI.

330’ 31,2 km  
Wola Puczniewska. ZiBee Pasieka w Woli Zbigniew 
Mielczarek. Wola Puczniewska 23, 95-083 Lutomiersk, 
T. 723 174 322. Niewielka, przydomowa pasieka, w której 
miód pozyskuje się tradycyjnymi metodami. Powstaje 
on z nektaru zbieranego przez pszczoły z roślin miodo-
dajnych na polach, łąkach, w sadach oraz lasach z dala 
od tras szybkiego ruchu. Miód wielokwiatowy posiada 
certyfikat SMAK WSI. Sprzedaż produktów pszczelich 
nieprzetworzonych: miodu, pyłku pszczelego, pierzgi 
i mleczka.

44 h 13,4 km       
Kiki. Stajnia Rudej Wiedźmy. Kiki 31, 99-220 Wartkowice, 
T: 535 981 918, www.stajniarudejwiedzmy.webnode.com. Nauka 
jazdy konnej, szkolenia z naturalnej pracy z koniem. 
Warsztaty serowarskie, kurs fotograficzny. W gospo-
darstwie stado kóz. Domowa kuchnia z własnoręcznie 
pieczonym chlebem, serami i nalewkami do degustacji.

520’ 6,4 km  
Kozanki Podleśne. Pasieka Wśród Brzóz Grażyna 
Chmielewska. Kozanki Podleśne 3, 99-140 Świnice Warckie, 
T: 888 086 317. Pasieka prowadzona z prawdziwą pasją 
i wiedzą. Obecnie liczy 65 rodzin pszczelich rozmiesz-
czonych w ulach oddalonych od źródeł zanieczyszczeń. 
Miód wielokwiatowy posiada certyfikat SMAK WSI. Po 
wcześniejszym umówieniu się na miejscu można kupić 
miód, propolis, pyłek i pierzgę.

6~ 5,3 km      
Wielenin. Stajnia Bocianie Gniazdo. Wielenin 1, 
99-210 Uniejów, T: 663 806 575, 665 417 851, www.stajnia-
bocianiegniazdo.pl. Nauka jazdy konnej, hipoterapia oraz 
jazda quadami. Zajęcia na miejscu i w najbliższej okolicy. 
Kolacja. Domki wyposażone w aneks kuchenny, miejsce 
na grill, w ofercie także swojskie przysmaki. Nocleg. Do 
dyspozycji gości 10 sześcioosobowych domków: 2 letni-
skowe i 8 całorocznych.
–  DZ I E Ń 2

72 h 0,5 km    
Uniejów. Babie Lato. Ul. bł. Bogumiła 18, 99-210 Uniejów, 
T: 693 115 624. Miejsce w centrum Uniejowa, nad Wartą. 
Królują tu spokój i harmonia. W ofercie śniadanie na 
trawie oraz warsztaty, m.in. florystyczne, mydlarskie. 
Warsztaty od 2022 roku.

81,5 h 1,5 km   
Uniejów. Spacer. Uniejów jes t uzdrowiskiem od 
2012 roku. Przywilej lokacyjny nadał miastu arcybiskup 
Jakub Świnka przed rokiem 1290. Z biegiem lat ranga 
Uniejowa rosła. Na jego rozwój duży wpływ miał Kościół, 
m.in. biskupi gnieźnieńscy Jarosław Bogoria Skotnicki 
i Jan Łaski. Pierwszemu z nich miasto zawdzięcza zamek 
i kolegiatę. Inna istotna postać to bł. Bogumił. Atrak-
cją miasta jest średniowieczny zamek (obecnie hotel 
i restauracja), obok którego znajduje się jeden z naj-
większych w Polsce kompleksów basenów termalnych. 
Co roku organizowany Uniejowski Festiwal Smaku, który 
posiada certyfikat SMAK WSI.
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91,5 h 3,6 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.

q1,5 h 13,7 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. Usługi nocle-
gowa i gastronomiczna posiadają certyfikat SMAK WSI. 
Restauracja bierze udział w Uniejowskim Festiwalu 
Smaków.

w1,5 h 28,7 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 słuch, dotyk, wzrok, węch i orientację prze-
strzenną. Zwiedzanie najlepiej rozpocząć od Pijalni Wód 
Termalnych przy wejściu do parku.
 e~ 8,5 km      
Rąbień. Hotel Jan Sander. Ul. Wycieczkowa 2/10, 95-070 
Rąbień, T: 42 280 77 09, www.jansander.pl. Kompleks ban-
kietowo-konferencyjny. Kolacja. Specjalnością restaura-
cji są dania rybne przygotowywane według autorskich 
przepisów (miętus, sandacz, sum i zupa rybna). Sma-
żony miętus i zupa rybna to dania serwowane również 
w restauracji w Pęczniewie, nagrodzone certyfikatem 
SMAK WSI. Nocleg. Wysokiej jakości usługa nagrodzona 
certyfikatem SMAK WSI. W ofercie pokoje tematyczne.

–  DZ I E Ń 3

r1,5 h 5,7 km      
Zgniłe Błoto. Zielony Zakątek. Zgniłe Błoto 33, 95-070 
Aleksandrów Łódzki, T: 507 101 609. W ofercie aromatyczna 
kawa, domowe ciasta i miły klimat. Miejsce stworzone 
z miłości do przyrody, jedzenia i ludzi. W niedzielne przed-
południa organizowane warsztaty plastyczne, artystyczne.

t45’ 17,5 km       
Bełdów. Prywatne Gospodarstwo Rybackie w Bełdo-
wie – Adam i Tadeusz Michaś. Bełdów 70, 95-070 Aleksan-
drów Łódzki, T: 697 629 051, 608 591 951, 42 712 14 12. Gospo-
darstwo rybackie słynie z hodowli Karpia Bełdowskiego 
posiadającego certyfikat SMAK WSI. Dostępne łowisko 
komercyjne. Możliwość zakupu świeżych ryb, a w sezonie 
zjedzenia na miejscu smażonej ryby.

y15’ 5,4 km 
Parzęczew. Produkcja i sprzedaż hurtowa i deta-
liczna pieczywa Andrzej Frajnd. Plac Kościuszki 4, 
95-045 Parzęczew, T: 42 718 61 32. Receptura chleba jest ta 
sama od roku 1983, bez sztucznych polepszaczy i od 20 lat 
wykorzystująca ten sam zakwas. Mąka z młyna w Choci-
szewie. Polecamy chałkę i chleb żytni Staropolski 100%, 
uhonorowane certyfikatem SMAK WSI.

u25’ 15,4 km 
Chociszew. Młyn żytni. Chociszew 48, 95-045 Parzęczew, 
T: 42 718 63 64. Drewniany, ponad stuletni młyn. Dawniej 
napędzany energią wodną (rzeka Bzura), obecnie korzy-
sta z urządzeń elektrycznych. W młynie można kupić mąkę 
żytnią i zobaczyć, jak przebiega proces jej produkcji.

i 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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–  DZ I E Ń 1

12 h 17,4 km  
Biała. Naturex – Warsztaty piekarnicze Mariola 
Jastrzębska. Ul. Spacerowa 8, 95-001 Biała, T: 602 748 595. 
Tradycyjna piekarnia z opalanym drewnem piecem 
ceglanym. Organizowane warsztaty są kierowane głów-
nie do dzieci, ale mogą też zaciekawić dorosłych. Grupy 
6–20 osób. Uczestnicy poznają zagadnienia związane 
z mąką i pieczeniem chleba. Na miejscu można spróbo-
wać pieczywa wypiekanego w tradycyjny sposób. Pole-
camy chleb wiejski żytni na zakwasie z pieca ceglanego 
i chleb wiejski żytni razowy na zakwasie z pieca cegla-
nego, które razem z warsztatami posiadają certyfikat 
SMAK WSI.

240’ 14,4 km    
Aleksandrów Łódzki. Spacer. Osada miejska założona na 
początku XIX w. na ziemiach należących do Rafała Brato-
szewskiego. Trójnarodowe i trójwyznaniowe miasto tka-
czy. Miejsce planów filmowych, na których kręcono m.in. 
serial „Czterej pancerni i pies”, „Kierunek Berlin”, „Ostat-
nie dni”, „Zwycięstwo”. Z miastem są związane ważne 
postacie, m.in.: Włodzimierz Smolarek, Izrael Poznański, 
ród cadyków Danziger. Aleksandrów warto odwiedzić 
w trakcie uhonorowanego certyfikatem SMAK WSI Festi-
walu Sztuk Różnych lub festiwalu Summer Dying Loud.

330’ 24,9 km    
Zalew. Gospodarstwo Rybackie PZW O/Sieradz. Zalew 
176A, 95-083 Lutomiersk, T: 604 791 385. Rozległa wieś na 
terenach majątku ziemskiego, znanego już w XIV wieku. 
Stawy rybne należą do Gospodarstwa Rybackiego PZW, 
Oddział w Sieradzu. Na miejscu można kupić świeże ryby, 
uzyskać informacje na temat działalności PZW, łowisk, 
zarybiania (nowoczesna wylęgarnia ryb) oraz kupić 
dobrej jakości miód wielokwiatowy z Pasieki Nad Sta-
wami Krzysztofa Nowaka, uhonorowany certyfikatem 
SMAK WSI. Między Zalewem a Wygodą Mikołajewską 
lasy na spacer i grzybobranie. Ze względu na walory 
przyrodnicze i bliskość miasta jest tu obecnie dużo dzia-
łek rekreacyjnych i domów letniskowych.

42 h 6,6 km    
Dalików. Rancho Dalików. Ul. Wschodnia 27, 99-205 
Dalików, T: 603 116 904. Rekreacja dla grup i gości indywi-
dualnych. W ofercie przejażdżki bryczką, ognisko, grill, 
zaplecze kuchenne. Obiad. Proponujemy przygotować 
kupioną w Zalewie świeżą rybę.

515’ 26,5 km 
Psary. Masarnia Tradycyjna Adam Dębowski. Psary 35, 
99-205 Dalików, T: 601 911 367. Mała, tradycyjna masar nia. 
Zwierzęta z własnej hodowli, stare receptury. Tradycyjna 
wędzarnia opalana drewnem, wybudowana z wykorzy-
staniem najnowszej naukowej wiedzy, by zapewnić 
wysokie walory smakowe i bezpieczeństwo. Polecamy 
kiełbasę wiejską uhonorowaną certyfikatem SMAK WSI. 
Świeże produkty można kupić w sklepie przy masarni 
w każdy wtorek w godzinach 12.00–19.00.

6~ 18,4 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. Siedzibą 
Centrum jest stuletni dworek, otoczony parkiem z przyle-
gającym stawem. Staw dostępny dla wędkarzy do poło-
wów sportowych. Do dyspozycji gości tężnia, miejsca 
piknikowe, altana wypoczynkowa, ścieżki edukacyjne. 
Warto odwiedzić miejsce podczas Nocy Świętojańskiej. 
Wydarzenie to posiada certyfikat SMAK WSI.
–  DZ I E Ń 2

71 h 15,7 km     
Chociszew. Dolina Skrzatów. Chociszew 42c, 95-045 Parzę-
czew, T: 503 123 436, www.dolinaskrzatow.pl. Rezerwat 
skrzacich opowieści, figur i ekspozycji, położony w doli-
nie rzeki Bzury. Kraina miniaturowych domków i ich 
małych mieszkańców jest odkrywana ze Skrzatologiem. 
Wizyta w parku pozwala poznać tajemnice słowiańskiej 
puszczy. W ofercie są m.in. warsztaty, panele eduka-
cyjne, spotkania terapeutyczne, spotkania z pasjonatami 
ze świata nauki i sztuki. Usługa edukacyjna posiada cer-
tyfikat SMAK WSI.
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81 h 9,5 km   
Idzikowice. Galeria Aleksego Matczaka. Idzikowice  19, 
99-205 Dalików, T: 514 368 093. Galerię z kamienia polnego 
artysta wybudował ponad 30 lat temu. W środku eks-
pozycja obrazów olejnych, rzeźb i rysunków. Obrazy 
o tematyce historycznej i batalistycznej, np. bitwa nad 
Bzurą, postój polskiej kawalerii w Idzikowicach, są tłem 
dla wykładów z historii regionu. Twórca ogólnie swoich 
prac nie sprzedaje, z wyjątkiem kilku zaprzyjaźnionych 
osób. W wieku 75 lat odkrył pasję literacką. Twórczość 
artysty została uhonorowana certyfikatem SMAK WSI.

9 ~ 5,3 km  
Wilkowice. Ekologiczna Farma Kozia Piastowskie 
Pola – Krystyna Ożadowicz. Wilkowice 6A, 99-220 
Wartkowice, kozadowicz@gmail.com. Przetwórstwo mleka 
koziego i wyrób ekologicznych serów oraz innych pro-
duktów mlecznych. Obecnie stado kóz liczy 37 sztuk, 
w tym 25 sztuk dojnych mieszańców rasy anglonubij-
skiej. Okres udojowy trwa około 8 miesięcy w ciągu roku. 
Dostępność produktów ograniczona. Za wysoką jakość 
ekologiczne sery kozie otrzymały certyfikat SMAK WSI. 

q1,5 h 18,2 km    
Poddębice. Pierogarnia Złote Jabłko. Ul. Parzęczewska 2, 
99-200 Poddębice, T: 721 197 272, www.zlotejablko.com. 
Obiad. Pierogarnia słynie z pierogów w wielu smakach 
w wersji mięsnej i bezmięsnej, pieczonej, gotowanej, 
wytrawnej i na słodko. Wyrabiane na miejscu z produk-
tów wysokiej jakości, w dużej mierze ekologicznych, 
pochodzących od miejscowych rolników. Otrzymały 
certyfikat SMAK WSI.

w~ 42,2 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. Ośrodek położony nad 
Wartą, na wydmach porośniętych kompleksem lasów 
sosnowych. Kolacja. Możliwość zamówienia jedzenia lub 
grill, ognisko. Nocleg. W ofercie: w budynku głównym 
10 pokoi dwuosobowych, 30 trzyosobowych i 2 typu stu-
dio dla 4 osób z łazienkami oraz 11 domków czterooso-
bowych i 4 sześcioosobowych dostępnych od wiosny do 
jesieni. Usługa noclegowa posiada certyfikat SMAK WSI.

–  DZ I E Ń 3

e3 h  ~ 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. 
W ofercie również park linowy i paintball. Wypożyczalnia 
kajaków posiada certyfikat SMAK WSI. Powrót z organi-
zatorem do ośrodka.

r1 h 9,7 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. Miejsce powstało z miłości do koni 
i jazdy konnej. Oferuje naukę jazdy, przejazdy bryczką, 
kuligi, imprezy okolicznościowe, spotkania integra-
cyjne. Możliwość noclegów dla niewielkich grup oraz 
hotel dla koni. Organizowane turnusy kolonijne i zimo-
wiska. Usługi szkoleniowo-jeździeckie mają certyfikat 
SMAK WSI. 

t koniec   
Konstantynów Łódzki. Chata Wuja Toma. Ul. Sosnowa 11, 
95-050 Konstantynów Łódzki, T: 798 333 623, 42 211 15 40. 
Obiad. Rodzinna restauracja z długoletnią tradycją, 
z kartą sezonową, wykorzystująca produkty lokalne 
wysokiej jakości z najbliższej okolicy i z własnych nie-
wielkich upraw. W okresie letnim do dyspozycji gości 
ogród wokół restauracji. 
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11 h 17,1 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.

23 h  ~ 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. Zamek wybudował w 2. poło-
wie XIV wieku Jarosław Bogoria Skotnicki na miejscu 
zniszczonej przez Krzyżaków fortalicji drewnianej. 
Po komnatach oprowadza wieżomistrz, opowiadając 
o bogatej historii zamku, kolegiaty i Uniejowa. Warto 
wejść na wieżę, z której widać piękną panoramę miasta, 
XIX-wieczny park zamkowy i dolinę Warty. Plan filmowy 
serialu „Ultraviolet”.

31,5 h 18,4 km   
Uniejów. Restauracja Herbowa. Ul. Zamkowa 2, 
99-210 Uniejów, T: 791 340 595, www.herbowauniejow.pl. 
Obiad. Restauracja w zamku z XIV wieku, ostatecznie 
przebudowanym w stylu klasycystyczno-romantycz-
nym w połowie XIX wieku. Oferuje profesjonalny serwis 
na najwyższym światowym poziomie połączony z nieza-
pomnianymi smakami.

43 h 26,6 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 nigdzie indziej 
niespotykane rozwiązania dla osób starszych i niepeł-
nosprawnych.

52 h 3,1 km    
Aleksandrów Łódzki, Restauracja Kamienica nr 6. Plac 
Kościuszki 6, 95-070 Aleksandrów Łódzki, T: 735 161 535, 
www.kamienica6.pl. Kolacja. Restauracja i hotel Kamie-
nica nr 6 w centrum Aleksandrowa Łódzkiego ze szcze-
gólną atencją traktuje wina. Jest to wyjątkowe dopełnie-
nie dań, może też stanowić odrębną historię. Możliwość 
degustacji win w lokalnej piwniczce i skorzystania z dań 
autorskiej kuchni. W roku 2020 obiekt znalazł się w prze-
wodniku Gault&Millau.

6~ 11,8 km      
Rąbień. Hotel Jan Sander. Ul. Wycieczkowa 2/10, 95-070 
Rąbień, T: 42 280 77 09, www.jansander.pl. Kompleks ban-
kietowo-konferencyjny. Nocleg. Wysokiej jakości usługa 
w dobrej cenie. W ofercie pokoje tematyczne. Usługa 
noclegowa i gastronomiczna uhonorowane certyfika-
tem SMAK WSI.
–  DZ I E Ń 2

740’ 26,3 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.
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8~ 9,7 km     
Besiekierz Rudny. Salio Equisport Resort. Besiekierz 
Rudny 50, 95-001 Biała, T: 727 537 537, www.salio.eu. Obiad. 
Kolacja. Nocleg. Ośrodek Salio, położony w spokojnej 
okolicy, posiada doskonałą infrastrukturę dla jeździec-
twa. Na miejscu znajduje się klub jeździecki, pensjo-
nat dla koni, hotel, browar rzemieślniczy i restauracja. 
Zarówno browar, jak i restauracja zostały wyróżnione 
Laurem Konsumenta. W ośrodku odbywają się liczne 
zawody jeździeckie w skokach i ujeżdżaniu.
–  DZ I E Ń 3

91 h 19,2 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. Siedzibą 
Centrum jest stuletni dworek, otoczony parkiem z przy-
legającym stawem. Staw jest dostępny dla wędkarzy 
do połowów sportowych. Do dyspozycji gości: tężnia, 
miejsca piknikowe, altana wypoczynkowa, ścieżki edu-
kacyjne. Kolacja. Nocleg. Można przenocować w dom-
kach letniskowych i skorzystać z miejsc do grillowania 
lub ogniska. 

q45’ 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 namalowana 
przez ucznia Jana Matejki – Aleksandra Przewalskiego. 
Centralne miejsce zajmuje imponujące malowidło „Gol-
gota” Wincentego Łukasiewicza. Parzęczew zasłynął jako 
miejsce odkrycia licznych skarbów, m.in. skarbu powstań-
czego, dzięki któremu wyremontowano świątynię, oraz 
garnca z monetami. 

w10’ 10,8 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.

e1 h 8,9 km  
Idzikowice. Galeria Aleksego Matczaka. Idzikowice 19, 
99-205 Dalików, T: 514 368 093. Galerię z kamienia polnego 
artysta wybudował ponad 30 lat temu. W środku eks-
pozycja obrazów olejnych, rzeźb i rysunków. Obrazy 
o tematyce historycznej i batalistycznej, np. bitwa nad 
Bzurą, postój polskiej kawalerii w Idzikowicach, są tłem 
dla wykładów z historii regionu. Twórca ogólnie swoich 
prac nie sprzedaje, z wyjątkiem kilku zaprzyjaźnionych 
osób. W wieku 75 lat odkrył nową pasję literacką.

r koniec      
Leźnica Wielka. Hotel Korona Palace. Leźnica Wielka 
– Osiedle 18, 95- 043 Leźnica Wielka, T: 42 307 05 90, 
794 490 590, w w w.korona-palace.pl. Obiad. Hotel 
w sąsiedztwie osiedla wojskowego, obok lasu, w pobliżu 
Zalewu Leźnickiego. Dobrze skomunikowany z auto-
stradą A2. Restauracja serwuje bogaty wybór potraw 
tradycyjnych w nowoczesnych odsłonach, także dla 
wegetarian i alergików. Obiekt przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych.



1
q

7 w

T R A S A S 8        
–  DZ I E Ń 1

11 h 7,2 km  
Kębliny. Rezerwat Grądy nad Moszczenicą. Rezer-
wat lasów liściastych porastających niejednorodny 
teren geomorfologiczny. Koryto Moszczenicy wcina się 
w wysoczyznę na głębokość do 10 m, tworząc miejscami 
strome stoki.

245’ 10,4 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. Siedzibą 
jest stuletni dworek, otoczony parkiem z przylegającym 
stawem. Staw dostępny dla wędkarzy do połowów spor-
towych. Do dyspozycji gości tężnia, miejsca piknikowe, 
altana wypoczynkowa, ścieżki edukacyjne.

31 h 12,7 km   
Grotniki. Rezerwat przyrody Dąbrowa Grotnicka. 
Ochrona rzadko spotykanego zespołu dąbrowy świetlistej 
i roślin ciepłolubnych. W runie leśnym występują chro-
nione gatunki: goździk pyszny, lilia złotogłów, naparst-
nica zwyczajna, orlik pospolity, wawrzynek wilczełyko. 

430’ 13 km   
Grotniki. Rezerwat przyrody Grądy nad Lindą. Na zbo-
czach doliny rzeki Lindy wąskim pasem rosną łęgi jesio-
nowo-olszowe. Oprócz drzew typowych dla tego siedli-
ska spotkać można stanowiska bluszczu i storczyków.

51 h 3,7 km      
Rąbień. Hotel Jan Sander. Ul. Wycieczkowa 2/10, 95-070 
Rąbień, T: 42 280 77 09, www.jansander.pl. Obiad. Wysokiej 
jakości produkty lokalne, nowocześnie połączone z tra-
dycyjnymi recepturami. Specjalnością są dania rybne 
przygotowywane według autorskich przepisów.

625’ 11,5 km  
Rąbień. Torfowisko Rąbień. Ul. Torfowa 95, 95-069 Alek-
sandrów Łódzki. Rezerwat jest jedynym w woj. łódzkim 
obszarem chroniącym torfowisko wysokie. Występują 
tutaj zbiorowiska szuwarowe, torfowiskowe, zaroślowe, 
łąkowe, leśne. Najcenniejszym jest mszar torfowcowo-

-wełniankowy. W wyniku obniżania się poziomu wód 
gruntowych za kilkadziesiąt lat obszar prawdopodob-
nie porośnie las.

7~ ~ km        
Konstantynów Łódzki. Centrum Sportu i Rekreacji – 
Ośrodek Nad Stawem. Ul. Łaska 64/66, 95-050 Konstanty-
nów Łódzki, T: 42 211 13 27, 516 129 884, www.basen-konstan-
tynow.pl. Do dyspozycji boisko do sportów plażowych, 
plaża, sezonowe kąpielisko strzeżone (lipiec-sierpień), 
wypożyczalnia sprzętu wodnego, plac zabaw, skate-
park. Kolacja. Możliwość grillowania po uzgodnieniu 
Baza gastronomiczna na miejscu. Nocleg. Dostępne 
miejsca w budynku całorocznym, domki letniskowe, 
pole kempingowe. 
–  DZ I E Ń 2

83 h 30 km        
Konstantynów Łódzki. Centrum Sportu i Rekreacji – 
Ośrodek Nad Stawem. Ul. Łaska 64/66, 95-050 Konstanty-
nów Łódzki, T: 42 211 13 27, 516 129 884, www.basen-konstan-
tynow.pl. Spływ kajakami po meandrującej rzece Ner. Do 
dyspozycji 13 kajaków. Spływ z przewodnikiem/ratow-
nikiem po wcześniejszym uzgodnieniu. Zapewniony 
powrót do ośrodka.

91 h 6,9 km  
Franciszków. Rezerwat przyrody Jodły Oleśnickie. 
Rezerwat powstał w 1962 roku, by zachować fragment 
lasu jodłowego na granicy jego zasięgu. W centrum 
jodły pospolite w wieku 100–130 lat, o przeciętnej 
wysokości 25–30 m. W runie gwiazdnica wielokwiatowa, 
paprotka zwyczajna, przytulia okrągłolistna, widłak goź-
dzisty, prosownica rozpierzchła, szczawik zajęczy.

q30’ 6,1 km 
Orzechów Trupianka. Głaz narzutowy. Orzechów 32, 
95-083 Lutomiersk. Największy w woj. łódzkim polodow-
cowy głaz narzutowy, leżący malowniczo na skraju lasu, 
porośnięty mchem. Pomnik przyrody.

w~ 2,9 km      
Bełdów. Przejazd. Dawna szlachecka wieś nad stawami 
rybnymi, z dworem i starą gorzelnią. Obecnie obiekt niedo-
stępny do zwiedzania. W centrum kościół z końca XIX wieku 
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i pomnikowe wiązy szypułkowe. Realizowano tu zdjęcia do 
filmów „Czterej pancerni i pies” oraz „Królowa aniołów”.

e1,5 h 7,9 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. Dania kuchni staropolskiej, przygo-
towywane z lokalnych produktów. 

r30’ 4,3 km     
Sarnów. Gospodarstwo rolno-rybackie. Sarnów 1, 
99-205 Dalików, T: 43 678 01 24. Pierwsze wzmianki o wsi 
pochodzą z XII wieku. W skład zespołu dworskiego 
wchodzą: dwór, spichlerz, wozownia, karczma. Obec-
nie nieudostępnione do zwiedzania. W parku pomni-
kowe dęby sz ypu ł kowe, jesiony w yniosł e, klony 
zwyczajne, topole białe oraz stanowisko bluszczu pospo-
litego. Kompleks hodowlany to 24 stawy o powierzchni 
180 ha. Na miejscu łowisko komercyjne, możliwość 
zakupu świeżych ryb.

t30’ 28,4 km  
Dalików. Park dworski. Pozostałość po majątku Wardę-
skich sąsiaduje z terenem kościoła. Park w stylu natura-
listycznym z aleją grabową chronioną jako pomnik przy-
rody. Okazałe jesiony wyniosłe oraz lipy drobnolistne.

y~ 19,5 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. Położony nad Wartą, 
na obszarach wydmowych porośniętych borem sosno-
wym. Jesienią dobre miejsce na grzybobranie. W okolicy 
trasy piesze, rowerowe i kajakowe. Miejsce rozpoczęcia 
spływu kajakowego. Kolacja. We własnym zakresie. 
Grill, ognisko, możliwość zamówienia posiłku. Nocleg. 
Dostępne pokoje w budynku i miejsca w domkach.
–  DZ I E Ń 3

u3 h 0,7 km    
Uniejów. VattenBall. T: 695 687 357, www.vattenball.pl/
splywy-kajakowe. Kompleksowa obsługa spływów po 
rzece Warcie. Do dyspozycji 120 dwuosobowych kaja-
ków, kajaki jednoosobowe i trzyosobowe.

i1 h 5,6 km   
Uniejów. Uroczysko Zieleń. 2,7 km ścieżki dydaktycz-
nej, 80 ha lasów, łąk i starorzeczy w pradolinie Warty. Na 
ścieżce sześć makiet zwierząt z kodami QR, które odsyłają 
na strony z dodatkowymi informacjami.

o30’ 10,5 km  
Wielenin. Uroczysko Wielenin. Ok. 240 gatunków roślin, 
w tym 12 chronionych, m.in. goździk pyszny, gnieźnik 
leśny, kosaciec syberyjski, listera jajowata, mieczyk 
dachówkowaty. Na terenie pomnikowy dąb szypułkowy 
o obwodzie ponad 5 m oraz pomnikowy głaz narzutowy.

p1,5 h 4 km    
Świnice Warckie. Restauracja Zalewajka. Ul. Jana 
Pawła II 7, 99-140 Świnice Warckie, T: 534 248 884. Obiad. 
Restauracja serwuje domowe posiłki z produktów lokal-
nych i sezonowych.

a30’ 14,5 km    
Zbylczyce. Zespół dworsko-parkowy. Dwór zbudowany 
przez Jana Huissona w 1850 r. W pozostałościach parku 
aleja grabowa o długości ok. 400 m. Tereny przy Kanale 
Zbylczyckim i rzece Ner to dobre miejsce obserwacji orni-
tologicznych.

s20’ 2,8 km 
Ner. Park podworski. Ul. Spółdzielcza, Ner 99-220 Wart-
kowice. Obszar 2,9 ha ze stawem i zachowanym starod-
rzewiem. Obecnie trwają prace rewitalizacyjne, mające 
przywrócić świetność i funkcje rekreacyjne parku.

d30’ 10,6 km   
Stary Gostków. Pałac z zespołem parkowym. Pałac 
z przełomu XVIII i XIX wieku. Twórcą projektu był archi-
tekt Hilary Szpilowski. W parku kilka pomników przy-
rody: modrzewie europejskie, wiązy szypułkowe, stano-
wisko bluszczu drzewiastego. Dworem prawdopodobnie 
inspirował się Zbigniew Nienacki, pisząc „Pan Samocho-
dzik i niesamowity dwór”.

f20’ ~ km  
Leźnica Wielka. Zalew Leźnicki. Sztuczny zbiornik 
z podłużną wyspą utworzony w dolinie rzeki Gnidy. 
Łowisko wędkarskie Koła PZW O/Sieradz.
koniec



SYMBOLE I OZNACZENIA

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



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. 


