
Zaangażowanie i  dobra współpraca Lokalnej 
Grupy Działania Stowarzyszenie Rozwoju Zie-
mi Płockiej z  Bielska, Stowarzyszenia „Razem 
dla Rozwoju” z  Wyszogrodu oraz Stowarzy-
szenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie 
Partnerstwo” z  Mochowa przyniosły zamie-
rzony efekt. Udało się wytyczyć i  oznakować 

turystyka

Na weekend szlakiem mazowieckich skarbów
Co zrobić, by zainteresować mieszkańców swoją okolicą, a do tego przyciągnąć tu-
rystów? Jak wypromować swoją małą ojczyznę i znajdujące się na jej terenie cieka-
we, ale mało znane zabytki? Takie pytania postawili przed sobą członkowie trzech lo-
kalnych grup działania. Wspólnymi siłami stworzyli interesujący produkt turystyczny.

za pomocą GPS nowy szlak turystyczny. Jego 
długość przekracza 800 km. Przebiega przez 
pięć powiatów: sierpecki, płocki, sochaczewski, 
płoński, nowodworski. W  sumie dwadzieścia 
gmin. 

„Szlak Mazowieckich Skarbów”, bo o nim mowa, 
tworzą obiekty historyczne, przyrodnicze i kul-

tury materialnej. Wśród nich są m.in.: kościo-
ły, dwory, parki, pomniki przyrody, grodziska 
i  wiele innych miejsc wartych odwiedzenia. 
W  sumie jest ich aż 200. Na szlaku ustawio-
no ponad 60 tablic informacyjnych. Owocem 
wspólnych prac jest również mapa turystycz-
no-krajoznawcza, atrakcyjny przewodnik uła-

twiający dotarcie do konkretnych miejsc oraz 
strona internetowa www.mazowickieskarby.pl .
Ślad GPS to zapis całej trasy. Można go pobrać 
ze strony i  wgrać na urządzenia mobilne GPS. 
Wówczas z łatwością będzie można poruszać się 
pomiędzy wybranymi atrakcjami szlaku. Do  roz-
pakowania pliku ze śladem GPS potrzebny jest 
program typu WinRAR. Osoby, które nie mają 
własnych odbiorników GPS, mogą wypożyczyć je 
w jednej z siedzib LGD.
Pieniądze na realizację projektu partnerzy po-
zyskali z Osi IV LEADER Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007–2013 w ramach 
działania 421 „Wdrażanie projektów współpra-
cy”. W sumie z unijnej kasy otrzymali 412 749 zł, 
czyli stuprocentowe dofinansowanie. 

Opracowała Monika Guzowska
Wydział Komunikacji Zewnętrznej UMWM

GMINA GOZDOWO
Bonisław – neo-
gotycka kaplica 
cmentarna z 1905 r. 

GMINA ROŚCISZEWO
Rościszewo – późnobarokowy dwór

GMINA 
BODZANÓW

Białobrzegi 
– dąb szypułko-

wy ,,Chrobry”

GMINA 
WYSZOGRÓD

Wyszogród 
– fragment 

drewnianego 
mostu

GMINA 
MŁODZIESZYN
Kamion – obelisk 
św. Jacka

GMINA SŁUPNO
Barcikowo – 
figura św. Rocha 
wydobyta z Wisły 
w 1772 r.

GMINA 
RADZANOWO
Rogozino – ko-

ściół św. Faustyny 
Apostołki Bożego 

Miłosierdzia

GMINA STARA BIAŁA
Srebrna – spichrz, gorzelnia, magazyn 
spirytusowy z 1891 r.

GMINA BIELSK
Goślice – pałac 
z II poł. XVIII w. 

GMINA MOCHOWO
Choczeń – zagroda 
młyńska nad Skrwą 

z początków XX w.

GMINA SZCZUTOWO
Gójsk – kościół pw. Najświęt-
szego Serca Jezusa

GMINA BRUDZEŃ DUŻY
Winnica – dwór z końca XIX w.

GMINA CZERWIŃSK NAD WISŁĄ
Kuchary-Skotniki – dwór murowany z II poł. XVIII w.

GMINA ZAKROCZYM
Zakroczym – garnizon Nowowilejka

GMINA SIERPC
Goleszyn – kościół pw. św. Mateusza 
z 1762 r. 

GMINA ZAWIDZ
Gutowo Górki – drewniany wiatrak

GMINA DROBIN
Drobin – cmentarz wojenny z 1915 r.

GMINA 
STAROŹREBY
Nowa Góra 

– dzwonnica 
z końca XIX w. 

GMINA 
BULKOWO
Bulkowo 

– teren po 
starym kościele 
rozebranym 
w 1942 przez 
okupanta

GMINA MAŁA WIEŚ
Dzierżanowo – zabytkowy park

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Materiał informacyjny opracowany w  Departamencie Rolnictwa i  Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Mazowieckiego i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„
„Samorząd Województwa Mazowieckiego jako Instytucja Wdrażająca 

Podejście LEADER wspiera lokalne grupy działania, w tym realizowane 
przez nie projekty współpracy. Takie oddolne inicjatywy przyczyniają 
się do wzmocnienia spójności społeczności lokalnych, rozwoju bazy 
turystycznej czy popularyzacji obiektów historycznych lub przyrodni-
czych. „Szlak Mazowieckich Skarbów” to przykład dobrej współpracy 
podmiotów, która zaowocowała skutecznym aplikowaniem o środki 
unijne. Dzięki zaangażowaniu i determinacji partnerów mieszkańcy 
oraz turyści odwiedzający północne Mazowsze mogą lepiej poznać jego 
bogactwo. Zaproponowany szlak to oferta dla zmotoryzowanych, rowe-
rzystów, a nawet piechurów – technologia GPS pozwala na indywidu-
alne zaplanowanie i wybór obiektów do zwiedzania – zachęca członek 
zarządu Janina Ewa Orzełowska.
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