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Książki z mazowieckiej półki
Złota polska jesień stwarza doskonałą okazję do poznawania uroków naszych ma-
łych ojczyzn. Prezentowane przewodniki – wydane dzięki dofinansowaniu z Po-
dejścia LEADER1 – przyciągają ścieżkami, które nawet rodowitych mieszkańców 
zadziwią bogactwem kulturalnym i krajobrazowym ich ziemi.
1   W ramach osi IV PROW 2007–2013.

Poznajmy Ziemię Chełmońskiego…
„Na żyznej równinie pomiędzy Żyrardowem, Błoniem a Sochaczewem przez stulecia 
rosły wielkie majątki rolne, którym towarzyszyły już nie dwory, a pałace. (…) Zoba-
czyć można miejsca nadal piękne, jak klasztor Sióstr Niepokalanek w Szymanowie, 
a  i  te dawne siedziby ziemiańskie, których nie oszczędził czas, robią nadal wielkie 
wrażenie”2. Niezapomniane zabytki, dwory, pałace i historia, której są znakami, a także 
urok Równiny Łowicko-Błońskiej – najbardziej płaskiego terenu na całym Mazowszu – 
to wszystko pomoże odkryć przewodnik „Ziemia Chełmońskiego. Mazowsze Zachod-
nie pomiędzy Bzurą a Utratą” autorstwa Sławomira Kubisy. Publikacja pokazuje, czym 
ten obszar zachwycił malarza mazowieckiej wsi. Znajdziemy tu szczegółowo opisane 
turystyczne trasy rowerowe i piesze, które są wyśmienitym sposobem na spędzenie 
jesiennego weekendu. Wybierając rower, mamy do dyspozycji osiem szlaków, które 
autor nazywa: przez łąki i lasy nad Utratą, ziemia Chełmońskiego, nad Pisią Tuczną i Pi-
sią Gągoliną, nad Mrowną i Rokitnicą, majątki i pałace, do Żelazowej Woli, na zachód 
od Bzury, w stronę wzniesień Rawy. Spacerowicze natomiast mają okazję zwiedzić 
ciekawe zakątki Grodziska Mazowieckiego, Żyrardowa, Sochaczewa, Młochowskie-
go Grądu i Skulskiego Lasu. Wymagający turyści znajdą też dodatkowe informacje 
o punktach gastronomicznych i noclegowych w każdej gminie. Uzupełnieniem prze-
wodnika jest osobno dołączona mapa opisywanego obszaru.
Publikację można otrzymać w siedzibie stowarzyszenia LGD Ziemi Chełmońskiego 
(www.ziemiachelmonskiego.pl).

Szlakami ziemi mińskiej
Inną propozycją jest jesienny weekend na obszarze siedmiu gmin powiatu miń-
skiego: Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Mińsk Mazowiecki, Siennica i Sta-
nisławów. Cechują je bogata historia i  dobrze zachowane zabytki architektury, 
pomniki, zwyczaje, ocalone pamiątki czy budownictwo sakralne. Podążając wy-
znaczonymi szlakami turystycznymi, poznamy nieznane zakątki, a także szlaki, któ-
re warto przebyć, wykorzystując słoneczną jesień, np. na rowerze. Wszystkie trasy 
są przedstawione na szczegółowych mapkach, dzięki którym szybko znajdziemy 
interesujące nas obiekty. Przewodniki, takie jak ten, są też szczególnie wartościo-
we dla samych mieszkańców – uświadamiają im, zgodnie z powiedzeniem „cudze 
chwalicie, swego nie znacie”, jak cennymi zasobami przyrodniczymi i kulturowymi 
może pochwalić się ich gmina. Poznając nas z ciekawą historią tych ziem, publi-
kacja zachęca do uprawiania turystyki wiejskiej, która jest szczególnie atrakcyjna 
dla mieszkańców miast, a przewodnik udowadnia, że są tu doskonałe warunki do 
wypoczynku weekendowego. Do przewodnika dołączona jest mapa turystyczna 
tego obszaru, która jest doskonałym uzupełnieniem mapek szlaków zamiesz-
czonych w publikacji. Ponadto zróżnicowane oczekiwania turystów zaspokajają 
informacje o  gospodarstwach agroturystycznych, punktach gastronomicznych, 
miejscach noclegowych i ośrodkach rekreacyjnych. Na uwagę zasługuje też sam 
pomysł na wydanie przewodnika – gruby kredowy papier, dużo ciekawych zdjęć 
oraz forma kołonotatnika sprawiają, że jest on bardzo wygodny w  podróży. Po 
przewodnik można się zgłosić do siedziby stowarzyszenia lub pobrać go w wersji 
elektronicznej ze strony www.lgdziemiminskiej.pl (zakładka „Prestige”). 

Opracowała Urszula Sabak-Gąska
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2 „Ziemia Chełmońskiego….”, s. 41.
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