
Kto uwielbia wypoczywać wśród jezior 
i  lasów, powinien zarezerwować czas 
na zwiedzenie urokliwych zakątków 
Pojezierza Gostynińskiego1. Tereny 
wokół niego – nazywane często mazo-
wieckimi Mazurami – w  pełni zasłu-
gują na to miano. 
Zakątek ten to jednak nie tylko liczne 
jeziora, ale też rezerwaty bogate w uni-
kalne gatunki roślin i  zwierząt. Dodat-
kowo miejsce obfituje w  różnorodne 
zabytki. Są tu zarówno dworki, pałace, 
zamki, jak i  kościoły oraz synagogi. Na 
szlaku nie brakuje miejsc historycznych 
i tych związanych z polską tożsamością 
narodową, kulturą czy religią.

Galop przez Mazowsze 

W  okolicznych miejscowościach jest 
też wiele gospodarstw agroturystycz-
nych, ośrodków wypoczynkowych, 
stadnin, hoteli czy gościńców2, które 
są przygotowane na przyjazd jeźdź-
ców. Swoim gościom zapewniają nie 
tylko nocleg i  możliwość popasu, ale 
również m.in. przejażdżki bryczkami, 
końmi wierzchowymi i  zaprzęgo-
wymi, kucykami, a  zimą saniami. Pro-
ponują też kuligi, naukę jazdy kon-
nej z  instruktorami oraz jazdę samo-
chodami terenowymi, rowery wodne, 
łódź, wypożyczalnie rowerów, ogni-
sko, grill lub czas wolny na strzelnicy. 
Część z  nich ma także staw lub bez-

pośredni dostęp do jeziora i lasu oraz 
jest świetnym miejscem, by obserwo-
wać lokalną faunę i florę.
Cały szlak pełen jest urokliwych, 
malowniczych zakątków, bogatych 
w  przyrodnicze perełki. Trasa wie-
dzie m.in. przez Obszary Chronionego 
Krajobrazu Doliny Przysowy i  Skrwy 
Lewej. Zwiedzanie tego rejonu daje 
duże prawdopodobieństwo napotka-
nia dzikiej zwierzyny. Na atrakcyjność 
turystyczną miejsca wpływają również 
jeziora oraz lasy sosnowe, zachęcające 
do rozmaitych wycieczek. A  zatem – 
startujemy!

Koń stworzon ku bieganiu, jak ptak ku lataniu – głosi porzekadło. Chwyćmy więc 
za lejce i dajmy się porwać na wycieczkę. Kolejne mazowieckie gminy czekają na 
odkrywców. Tym razem zapraszamy na Szlak Konny na Pojezierzu Gostynińskim. 
To idealny pomysł na każdą porę roku.  

1 Szlak został wytyczony w 2009 r. przez Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego (SGTPG) w ramach zadań finansowanych ze 
środków Samorządu Województwa Mazowieckiego: „Turystyka konna na Pojezierzu Gostynińskim” i „Turystyka konna na Pojezierzu Gostynińskim – 
etap II ”. Wsparcie wyniosło w sumie 60 tys. zł.

2 Szczegółowe informacje o poszczególnych obiektach znajdują się na stronie www.pojezierzegostyninskie.pl w zakładce Turystyka/Infrastruktura tury-
styczna (baza wiedzy jest na bieżąco aktualizowana). Portal powstał w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013.
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Odcinek  1 
Zaździerz–Grabina (8 km)
Na tym etapie podróży urzeka 
malowniczo położony akwen 
o  wielkości 47 ha, otoczony skar-
pami i  grzybowymi lasami. To 
Jezioro Ciechomickie. Na szczycie 
wschodniego wzniesienia more-
nowego jest bunkier z czasów dru-
giej wojny światowej. Wiele takich 
można znaleźć również w  pobli-
skim lesie. Wokół nich widoczne są 
ślady po okopach – to pozostałość 
niemieckiej linii obronnej. 

Odcinek  4 
Korzeń Rządowy–Zaździerz  
(12 km)
Po drodze mijamy największe natu-
ralne jezioro województwa mazo-
wieckiego, należące do Pojezierza 
Gostynińskiego – Jezioro Zdwor-
skie. Łączy się ono z  Jeziorem Cie-
chomickim, a dalej z Wisłą ciekiem 
wodnym, zwanym Wielką Strugą. 
W  pobliżu są jeszcze dwa inne 
jeziora – Łąckie Duże i Łąckie Małe. 
Ten etap w całości jest dostępny dla 
zaprzęgów. 

Odcinek  2 
Grabina–Wola Łącka (12 km)  
Odcinek bardzo atrakcyjny jeź-
dziecko, w  całości przejezdny 
dla zaprzęgów. Turystów przy-
ciąga m.in. Stado Ogierów 
Łąck. Jest opcja zmiany trasy 
do Soczewki. Po drodze można 
podziwiać rezerwat Jastrząbek, 
którego ciekawym elementem 
są torfowiska. Występują tu np. 
rosiczki oraz mech sphagnum. 

Odcinek  5 
Zaździerz–Leonów (12 km)
Są tu głównie piaszczyste drogi, 
które wiodą przez malownicze 
tereny. Nie zdziwmy się, jeśli na tra-
sie spotkamy np. łosia. Ten etap 
jest okazją, by przyjrzeć się zabu-
dowie osadników nadwiślańskich, 
tzw. Olendrów. 

Odcinek   3 
Wola Łącka–Korzeń Rządowy  
(11 km)
Drogi w  większości są tutaj grun-
towe i leśne, przejezdne dla zaprzę-
gów i  przyjazne dla koni. W  okoli-
cach Helenowa można zmienić kie-
runek jazdy do Osowii. 

Odcinek  6 
Leonów–Obory (15 km)
Trasa prowadzi wzdłuż wału wiśla-
nego oraz obszaru chronionego 
krajobrazu – Kanału Iłowsko-Do-
brzykowskiego, zwanego też Kana-
łem Troszyńskim lub Dobrzykow-
skim. Jego górna część składa się 
z  kanałów: Słubickiego i  Suchodol-
skiego.

Odcinek  7 
Obory–Budy Iłowskie (7 km)
Przyjemna, piaszczysta droga bez niebezpiecznych miejsc wiedzie z  Obór 
przez Las Rzepkowski przy granicy rezerwatu Rzepki, który obejmuje prawie 
44 ha. Wśród 125 gatunków roślin naczyniowych, jakie tu występują, stwier-
dzono cztery gatunki roślin chronionych, a kolejne trzy zaliczają się do gatun-
ków rzadkich w tej części Polski. Całkowitej ochronie podlega lilia złotogłów.

Odcinek  8 
Budy Iłowskie–Grzybów (14 km)
Na tym etapie turyści chyba naj-
więcej muszą przejechać drogami 
asfaltowymi, ale kilka kilometrów 
wiedzie też śródpolnymi drogami 
szutrowo-gruntowymi. W  Grzybo-
wie posadzono 96 Dębów Pamięci, 
upamiętniających ofiary katastrofy 
polskiego Tu–154 w Smoleńsku. 

Odcinek  9 
Grzybów–Bończa (9 km)
Miejsce warte odwiedzenia ze względu na ciekawy dom z  gliny w  Boń-
czy. Trasa prowadzi drogą szutrowo-piaszczystą wśród pól. Teren jest bar-
dzo malowniczy. To swoista enklawa wzniesień i opadających ku dolinom 
pagórków.

Droga do Osowii

 Zabudowa olenderska w Nowym Wymyślu

Soczewka
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Odcinek  10 
Bończa–Staropól (11 km)
To odcinek związany m.in. z  Fryde-
rykiem Chopinem, który przebywał 
w pobliskich Sannikach w 1828 r. Do 
zwiedzania jest tu Zespół Pałaco-
wo-Parkowy z  XVIII-wiecznym pała-
cem, otoczonym zadbanym par-
kiem. Trasa w  całości dostępna dla 
zaprzęgów.

Odcinek  13 
Staw–Osowia (12 km)
Trasa wiedzie przez Obszar Chronionego Kra-
jobrazu Doliny Przysowy, który słynie m.in. 
z  wielu rzadkich gatunków ptaków – błot-
niaka zbożowego, siewnicy, gęsi białoczel-
nej, siewki złotej… W  pobliżu turyści mogą 
podziwiać zamek w  Oporowie, Sanktu-
arium Maryjne w  Suserzu, zespół klasztorny 
w  Szczawinie Kościelnym, pomnik Trębki, 
synagogę w Żychlinie.

Odcinek  11 
Staropól–Gąbin (11 km)
Po drodze mijamy miejscowości Kamień i Lwówek, gdzie znajduje się kaplica pw. 
Matki Boskiej Częstochowskiej, będąca kościołem filialnym parafii w Osmolinie 
oraz poniemiecki cmentarz z końca XIX w. W Gąbinie można zobaczyć interesu-
jący układ kamieniczek, klasycystyczny ratusz miejski z 1824 r., zabytkową kamie-
nicę z 1809 r. (w 1885 r. urodził się tutaj ostatni premier II Rzeczypospolitej Sła-
woj Felicjan Składkowski), a także zwiedzić Społeczne Muzeum Ziemi Gąbińskiej.

Odcinek  14 
Osowia–Korzeń 
Rządowy (18 km)
Ta pełna uroku część 
szlaku prowadzi m.in. 
przez Dolinę Przysowy, 
Trębki, Suserz, Obszary 
Chronionego Krajobra- 
zu Doliny Przysowy 
i Skrwy Lewej.

Odcinek  12 
Gąbin–Staw (6 km)
Tutaj przyciąga zespół dworski z XIX w. w Stawie oraz pobliskie Jezioro Zdwor-
skie. Trasa – dostępna dla zaprzęgów – jest śródpolna szutrowa, w połowie 
odcinka przechodząca w brukowaną.Sanniki. Hol pałacu (zabytkowe schody i kominek)

Wodopój koło Osowii

Kościół w Szczawinie Kościelnym

Stary rynek w Gąbinie z zabytkowym ratuszem miejskim z 1824 r.
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Odcinek  15 
Wola Łącka–Gostynin (19 km)
Ten etap gwarantuje malow-
nicze widoki – przejazd m.in. 
obok jednych z  najbardziej 
atrakcyjnych w  okolicy jezior 
Sumino i  Białe. Droga miej-
scami jest piaszczysta, asfal-
towa lub leśna.

Odcinek  16 
Gostynin–Czarne (12 km)
Kolejny przyjemny odcinek – pełen ładnych widoków oraz bezpiecznych dróg 
gruntowych i piaszczystych. Lubiący lokalne zabytki mogą obejrzeć Zespół Pała-
cowo-Parkowy Czarne. Drewniany dwór składa się z trzech budynków połączo-
nych w  jedną bryłę. Reprezentacyjną częścią stała się piętrowa okazała dobu-
dówka – ma trójboczny ryzalit, w narożniku podcień wgłębny, wsparty na profilo-
wanych słupach. Uroku dodają wykonane w desce ażury, balustrady o motywach 
roślinnych, fryzu czy szczycików nadokiennych.

Odcinek  17 
Czarne–Krzewent (7 km)
Także na tym etapie nie bra-
kuje jezior – przejeżdżamy 
przez las wzdłuż Jeziora 
Skrzyneckiego, Goreńskiego 
i Krzewenckiego. Na całej tra-
sie droga jest dostępna dla 
zaprzęgów, prowadzi nas 
po nawierzchni piaszczystej, 
szutrowej i asfaltowej.

Odcinek  19 
Nowy Duninów–Soczewka  
(12 km)
Lubiący przebywać wśród przy-
rody, będą zachwyceni. W  oko-
licy są nie tylko ładne lasy, ale i rzeka 
Skrwa (świetna m.in. dla kajaka-
rzy), mostek przy jej ujściu (nieprze-
jezdny dla zaprzęgów), urokliwe 
Jezioro Soczewka oraz zespół dworski 
z XIX w. i kościół z 1906 r. w Soczewce.

Odcinek  18 
Krzewent–Nowy Duninów  
(17 km)
Mieszane lasy Gostynińsko-Wło-
cławskiego Parku Krajobrazowego 
wiodą turystów kolejnym odcin-
kiem. Dawniej podążały tą trasą 
wojska napoleońskie. W  okolicy 
jest port jachtowy na Wiśle, gdzie 
każdego roku w  lipcu odbywają 
się regaty żeglarskie, kościół oraz 
zespół pałacowo-parkowy z XIX w.

Odcinek  20 
Soczewka–Tunel skrzyżowa-
nie szlaków (8 km)
Ostatnia część szlaku jest równie 
obfita w  przyrodnicze perełki, 
jak pozostałe etapy. Trasa żegna 
turystów m.in. Jeziorem Sen-
deńskim, rezerwatem przyrody 
Jastrząbek o  powierzchni około 
460 ha z  wieloma chronionymi 
lub rzadkimi gatunkami roślin 
(m.in. widłakiem, listerą jajowatą 
i rosiczkami).

Opracowała3 Małgorzata Wielechowska
Mapa: Jacek Leszko, Departament 

Geodezji i Kartografii UMWM3 Na podst. mat. Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego.

Panorama Nowego Duninowa

Kościół w Soczewce

Krzewent
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