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Gmina Łąck leży w zachodniej części Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Powierzchnię 9374 ha zamieszkuje ok. 5 tys. osób.
Jej korzystne położenie na mapie turystycznej Polski (skrzyżowanie dróg: krajowej nr 60
i wojewódzkiej nr 577, linia kolejowa), sprawia, że
charakteryzuje się dużą dostępnością komunikacyjną. Odległość od Warszawy wynosi 110 km, od
Łodzi 96 km i od Skierniewic 70 km.

Hala Widowiskowo - Sportowa w Łącku

Niezwykłe położenie, wspaniałe lasy i jeziora nadają gminie niepowtarzalnego uroku.
Pojezierze Łąckie stanowi najbardziej urozmaicony
i zróżnicowany wewnętrznie mikroregion w Kotlinie Płockiej. Na terenie gminy znajduje się 6 jezior
o łącznej powierzchni 562 ha. Do najatrakcyjniejszych, zagospodarowanych turystycznie jezior należą: Zdworskie, Ciechomickie, Łąckie Duże i Górskie. Tutaj zarówno goście jak i mieszkańcy mają
możliwość uprawiania sportów wodnych takich
jak: windsurfing, żeglarstwo i pływanie. W licznych ośrodkach wypoczynkowych istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego. Z uwagi
na bogactwo ryb, rajem dla wędkarzy są jeziora
Łąckie. Jezioro Łąckie Małe jest również rezerwatem, ostoją dzikiego ptactwa.
Zwiedzanie gminy proponujemy zacząć od największej atrakcji Łącka, jaką jest Stado Ogierów.
Corocznie organizowane są tutaj zawody konne w skokach przez przeszkody oraz w woltyżerce o randze krajowej i międzynarodowej. W Stadzie istnieje możliwość skorzystania z indywidualnej i grupowej nauki jazdy konnej z instruktorem, przejażdżek konnych po duktach leśnych,
„wczasów w siodle” z nauką jazdy konnej i powożenia zaprzęgami, hipoterapii oraz udziału w imprezach rekreacyjnych tj. przejażdżki powozami,
kuligi, ogniska, biegi myśliwskie.
Lasy Łąckie zajmujące 46 % powierzchni gminy położone są na terenie Gostynińsko – Wło-

cławskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny.
W celu ochrony urzekającej swym pięknem i bogactwem przyrody utworzone zostały częściowe rezerwaty przyrody: „Łąck”, „Korzeń”, i „Dąbrowa Łącka”. Kręcono tu wiele scen do znanych filmów, m.in. „Pościg”, „Szatan z siódmej klasy”, „Stawka większa niż życie”, „Ogniem i mieczem”, „Cwał”.
W rezerwacie „Dąbrowa Łącka” warto zobaczyć
odnowioną Kaplicę należącą do XIX-wiecznego
zespołu pałacowo-parkowego znajdującego się
po drugiej stronie jeziora Łąckiego Dużego. Pałac
został wybudowany w 1873 r. wg projektu Kornela Gabryjelskiego. Otacza go park z pięknym,
ponad 150-letnim starodrzewem. Jego głównym
akcentem kompozycyjnym są aleje kasztanowa
i grabowa. Pałac przed II wojną światową był letnią
rezydencją Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego.
Na uwagę zasługuje działająca jeszcze do 2002
r. wyłuszczarnia nasion należąca do Nadleśnictwa
Łąck oraz drewniany budynek z końca XIX w. do
którego prowadzi zabytkowa aleja lipowa – pomnik przyrody, którą tworzą 23 lipy drobnolistne
o obwodach ok. 1-3 m.
Dla zainteresowanych florą i fauną tutejszych
lasów, Nadleśnictwo Łąck proponuje zwiedzanie
Izby Edukacji Leśnej i Izby Pamięci Historycznej.
Istnieje również możliwość oprowadzenia zorganizowanych grup młodzieży po ścieżce dydaktycznej utworzonej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Lasy Gostynińsko - Włocławskie”.
Zainteresowanych kulturą i historią zaprasza
Muzeum Sztuki Ludowej im. Stanisława Reymon-

Jezioro Łąckie Duże

ta prezentujące eksponaty z gospodarstw wiejskich m.in. stare meble, narzędzia pracy rzemieślniczej, przedmioty użytkowe, archiwalne materiały szkolne itp. Muzeum ma swoją siedzibę w Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu we wsi Podlasie.
Warto odwiedzić znajdujący się w niewielkiej odległości kościół parafialny w Korzeniu i obejrzeć
znajdujący się w nim cenny wczesnobarokowy
ołtarz z 1640 r.

Piękne okolice zachęcają turystów do uprawiania różnych form turystyki aktywnej. Do najbardziej popularnych należą wędrówki piesze, na
nartach biegowych, wycieczki rowerowe i konne.
„Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki
Przyjazne Środowisku – Zielona Szkoła w Sendeniu” proponuje: całoroczne zajęcia edukacyjne
dla dzieci i młodzieży z zakresu ekologii, ochrony
środowiska naturalnego, poznania historii regionu, folkloru, tradycji wiejskiej, kultury i dziedzictwa kulturowego. Dzieci i młodzież mają możliwość uczestnictwa w zajęciach na ścieżce dydaktycznej, pracach w warzywniku i ogrodzie, ćwiczeniach w terenie z mapą i kompasem, zwiedzania
gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych.
W czasie zajęć rekreacyjno-sportowych szczególną popularnością cieszą się wycieczki rowerowe po istniejących ścieżkach pieszo-rowerowych
(ich łączna długość to ok. 25 km) i dobrze ozna-

czonych szlakach turystycznych. Wyjątkowo interesujące są spotkania – warsztaty z artystami malarzami, rzeźbiarzem i ceramikiem. Ciekawą propozycją są także pokazy sokolnicze, przejażdżki
bryczkami po okolicy oraz gawędy i śpiewy przy
ognisku. „Zielona Szkoła” zapewnia zakwaterowanie dla 40 osób i pełne wyżywienie.
Znajdująca się w Łącku nowoczesna hala sportowa z widownią dla ok. 1500 osób zapewnia doskonałe warunki do organizacji m.in. obozów sportowych, turniejów, rozgrywek. Do dyspozycji są
boiska do piłki siatkowej, koszykówki, piłki ręcznej, halowej piłki nożnej oraz tenisa ziemnego na
trzech krytych kortach. Ponadto w obiekcie znajdują się: siłownia, gabinety odnowy biologicznej,
fizykoterapii, masażu leczniczego, a także restauracja i sala konferencyjna. Zainteresowanym sportem na świeżym powietrzu proponujemy boiska
sportowe w Łącku i Zdworzu.

Hotele, pensjonaty, restauracje,
ośrodki wypoczynkowe i szkoleniowe

BAZA NOCLEGOWA I GASTRONOMICZNA
Agroturystyka
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Hotel - Restauracja „Rusałka”
ul. Płocka 14
Łąck
tel. 24 384-18-00
www.rusalkaplock.pl

Ośrodek Wypoczynkowy
„Kormoran”
Grabina
tel. 608-657-676
www.osrodek-kormoran.pl

Hotel „MARSEL”
Wola Łącka
tel. 24 361-74-00
www.hotel-marsel.pl

Ośrodek Wypoczynkowy
„Pod Dębami”
Nowe Rumunki
tel. 24 261-46-42

Dom Gościnny Stada Ogierów
„Biały Dworek”
ul. Płocka 12
Łąck
tel. 24 262-98-97

Centrum Wypoczynku i Rekreacji
„Relax”
Zdwórz
tel. 24 261-40-88
www.relax.mdi.pl

„Biały Domek”
Elżbieta Szymańska
Grabina 28/1
tel. 24 264-40-28
www.zajazdbialydom.pl

Ośrodek Wypoczynkowy „Wodnik”
Grabina
tel. 24 264-34-35
505-031-717

Pokoje Gościnne
Ewa Leśniewska
ul. Warszawska 21
Łąck
tel. 24 261-45-43
Zajazd „Hacjenda”
Grabina 34/2
tel. 24 261-42-92
Ośrodek Wypoczynkowy
„Zacisze”
Koszelówka
tel. 24 277-54-83
www.oit.pl/zacisze
Ośrodek Wypoczynkowy
„Zacisze Bis”
Koszelówka
tel. 24 277-10-81
www.zaciszebis.pl

Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy „Magdalena”
Koszelówka
tel. 24 277-12-48
Ośrodek
Szkoleniowo - Wypoczynkowy
„Exploris”
Koszelówka
tel. 24 277-24-90
24 262-76-04
www.exploris.pl/koszelowka
Ośrodek Rekreacji Rehabilitacji
i Wypoczynku „12 Dębów”
w Zaździerzu
tel. 24 264-13-29
www.12debow.pl

Katarzyna Sobczak
Koszelówka 26
tel. 24 277-14-36
Joanna Gapińska
Zdwórz 25
tel. 24 261-45-52
Małgorzata Wasiak
Zdwórz 27
tel. 24 261-45-09
Paweł Orysiak
Zdwórz 26
tel. 24 261-45-14
Kazimierz Tyrajski
Zaździerz 22
tel. 508-321-600
Agata Petrykowska
Matyldów 1/1
tel. 24 384-13-38
Gospodarstwo Agroturystyczne
„Maciejówka”
Korzeń Rządowy 25
tel. 604-187-837
24 362 00 81
www.maciejowka.com.pl

Baza rekreacyjna
Stado Ogierów w Łącku
ul. Płocka 12
tel. 24 262-98-97
www.solack.pl

Stadnina „Bayer Full”
Sławomir Świerzyński
Wola Łącka 6
tel. 24 261-46-40
www.koniebayerfull.pl
Stajnia „Equest”
ul. Długa 23, Łąck
tel. 695-193-364
www.equest.com.pl
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Przejażdżki Bryczką
Wojciech Jaworski
Grabina 49
tel. 606-142-470
Muzeum Sztuki Ludowej
im. Stanisława Reymonta
z siedzibą w Centrum Kultury,
Rekreacji i Sportu
w Podlasiu
tel. 24 384-14-52
Modelowe Wiejskie Centrum
Ekoturystyki Przyjazne
Środowisku - Zielona Szkoła
w Sendeniu
Sendeń Mały 2/2
tel. 24 261-40-49
Park Rozrywki Pohulanka
Matyldów 10/2
tel. 509-118-460
www.pohulankamatyldow.pl
Wypożyczalnia rowerów
(Zielona Szkoła w Sendeniu)
tel. 24 261-40-49

Restauracja Pizzeria „Duet”
ul. Gostynińska 2
Łąck
tel. 609 376 747
www.duet-restauracja.pl
duet.restauracja@interia.eu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader,
działanie „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja wydana przez Lokalną Grupę Działania Fundację AKTYWNI RAZEM.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 –
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zespół ludowy „Dzieci Ziemi Łąckiej”

Pałac w Łącku

Łąck municipality is one of the
most beautiful and
best-known communities in Mazovia. It is famous for
beautiful countryside, interesting history, horse-breeding and now for its
economy. Formerly, Łąck was constituted as the property of Płock’s Premonstratensians, and in the XIX century was
owned by Mikołaj Furman, an important
tsarist clerk. In the interwar period Łąck
was the summer residence of Marshal
Edward Rydz-Śmigły. The excellent location of Łąck, its beautiful forests and
lakes, and the diversity of flora and fauna make this commune a very attractive area for settlement and investment.

A horse farm, equestrianism and sleigh
riding competitions all help to make the
municipality a colourful place. There are
trails for hiking, biking, horseback riding
and cross country skiing. A tourism base
is developing, including agro- tourism.
Municipal authorities have made great efforts to exploit all the advantages
of the commune. Supported projects are
mainly aimed at the development of tourism and sport. In Łąck, on the very
busy intersection of national road No.
60, a grade-separated intersection was
built, then school facilities were upgraded and a modern multifunctional sports
hall was built. Great attention is paid to
ecological issues and activities.

Movies have helped Łąck to become
famous. Films like “Pościg” (The Pursuit), “Szatan z siódmej klasy” (The Devil
from Class Seven), “Szwadron” (The Squadron), „Cwał” (The Gallop), „Ogniem
i mieczem” (With Fire and Sword) and
episodes of “Stawka większa niż życie”
(Stakes Higher Than Life) were filmed in
Łąck. The architectural monuments most
worth seeing in Łąck are the palace with
stables and coach-houses and the parish
church in Korzeń from the XIX century.
Stanislaw Leppert (1858-1912), the journalist and president of the Warsaw cycling club, was born in Łąck and Ryszard
Bolesławski (1889-1937) the Hollywood director, was born in Dębowa Góra.

WAŻNE ADRESY I TELEFONY
Ośrodek Zdrowia
Łąck, ul. Gostynińska 4
tel. 24 384-14-16

Hala Widowiskowo - Sportowa w Łącku
ul. Gostynińska 2
tel. 24 384-14-30

Punkt Apteczny
Łąck, ul. Gostynińska 4
tel. 24 261-40-35

Gminny Ośrodek Kultury
w Łącku
ul. Warszawska
tel. 24 384-14-27

Gabinet Weterynaryjny
Łąck, ul. Kolejowa 24
tel. 24 261-41-58
Stowarzyszenie Gmin
Turystycznych Pojezierza
Gostynińskiego
Łąck, ul. Brzozowa 1
tel. 24 261-40-54

Gminne Centrum Kultury,
Rekreacji i Sportu w Podlasiu
Podlasie 12
tel. 24 384-14-52

Parafia Korzeń
Antoninów 37
tel. 24 384-11-44

Urząd Pocztowy
Łąck, ul. Kolejowa 2
tel. 24 261-41-05

Szkoła Podstawowa
im. ppor. E. Gierczak
Łąck, ul. Kolejowa 1
tel. 24 384-14-20

Nadleśnictwo Łąck
Łąck, ul. Lipowa 4
tel. 24 261-40-01

Gimnazjum
im. prof. J. Kondrackiego
Łąck, ul. Kolejowa 1
tel. 24 384-14-25
Samorządowe Przedszkole
Łąck, ul. Kolejowa 5
tel. 24 384-14-24
Stado Ogierów w Łącku

Gminny Ośrodek Kultury
w Grabinie
tel. 24 384-14-27

Przedszkole Niepubliczne
„Promyczek”
Zaździerz 33
tel. 24 384-14-17
Gminna Biblioteka Publiczna
Łąck, ul. Kolejowa 5
tel. 24 384-14-23

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
Łąck, ul. Gostynińska 2
tel. 24 384-14-02
Gminny Zakład Komunalny
Łąck, ul. Brzozowa 1
tel. 24 261-41-31
Posterunek Policji
Łąck, ul. Warszawska 17
tel. 24 266-14-80
Bankomat
przy Hali Sportowej
Łąck, ul. Gostynińska 2

Zachód słońca nad Jeziorem Łąckim

Ścieżka w Łącku

Scieżka rowerowa Łąck-Sendeń

Zabytkowa kapliczka w Łącku
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Lokalna Grupa Działania Fundacja AKTYWNI RAZEM jest partnerstwem trójsektorowym powstałym
w ramach podejścia Leader. Lokalna Grupa Działania (LGD) to grupa osób reprezentujących
miejscową społeczność, zaangażowana w działania na rzecz rozwoju lokalnego. W ramach LGD
działają przedstawiciele trzech sektorów: publicznego (samorządy), społecznego (organizacje
pozarządowe) oraz gospodarczego (przedsiębiorcy).
Celem działania Fundacji AKTYWNI RAZEM jest realizacja działań na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich i wspieranie inicjatyw na terenie gmin: Baruchowo, Gąbin (gm. miejsko – wiejska),
Gostynin, Iłów, Kowal (gm. wiejska), Kowal (gm. miejska), Łąck, Nowy Duninów, Sanniki, Pacyna,
Słubice oraz Szczawin Kościelny.

OPRACOWANIE:
Urząd Gminy w Łącku
ul. Gostynińska 2
09-520 Łąck
tel. 24 384 14 00
fax 24 384 14 15

Bank Spółdzielczy
w Starej Białej O/Łąck
Łąck, ul. Kolejowa 6
tel. 24 384-11-33

Zawody młodych koni w 2009 r.

ar
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

WAŻNE ADRESY I TELEFONY

Gmina Łąck - jedna z najpiękniejszych i najbardziej znanych gmin Mazowsza. Sławę zawdzięcza pięknej okolicy, ciekawej przeszłości, hodowli koni,
a obecnie gospodarności. Niegdyś Łąck stanowił własność płockich norbertanek, a w XIX stuleciu był w rękach Mikołaja Furmana, ważnego urzędnika
carskiego. W okresie międzywojennym miał tutaj letnią rezydencję marszałek Edward Rydz-Śmigły. Doskonałe położenie Łącka, piękne lasy i jeziora,
wreszcie bogata flora i fauna czynią z tej gminy bardzo atrakcyjny teren pod
względem osadniczym oraz inwestycyjnym. Specjalnego kolorytu dodaje
gminie stadnina koni oraz organizowane tutaj zawody jeździeckie i zaprzęgowe. Wyznaczono tu szlaki dla turystyki pieszej, rowerowej, konnej i narciarstwa biegowego. Rozwija się baza wypoczynkowa, w tym agroturystyka.
Władze gminy dokładają starań, aby wykorzystać wszystkie atuty gminy. Wspierane są głównie przedsięwzięcia mające na celu rozwój turystyki i sportu. W samym Łącku zbudowane zostało bezkolizyjne skrzyżowanie
na bardzo ruchliwej drodze krajowej nr 60, rozbudowano obiekty szkolne
oraz wzniesiono nowoczesną wielofunkcyjną halę sportową. Wiele uwagi
poświęca się również zagadnieniom i działaniom proekologicznym.
Dużej sławy przysporzył Łąckowi film. Tutaj kręcono m.in. „Pościg”, „Szatana z siódmej klasy”, „Szwadron”, „Cwał”, „Ogniem i mieczem” i odcinki „Stawki większej niż życie”.
Z zabytków warto obejrzeć Stado Ogierów w Łącku, stajnie i wozownie
z XIX w. oraz kościół parafialny w Korzeniu. W Łącku urodził się Stanisław
Leppert (1858 -1912), publicysta, prezes warszawskich cyklistów, a w Dębowej Górze Ryszard Bolesławski (1889 -1937) reżyser hollywoodzki.
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www.gminalack.pl
e-mail: sekretariat@gminalack.pl

Gminne Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu

WYDAWCA:
Lokalna Grupa Działania
Fundacja AKTYWNI RAZEM

ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck
tel./fax 24 276 61 33

www.aktywnirazem.pl
e-mail: aktywni.razem@wp.pl

