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Z Ciechanowa do Szulmierza odjeżdżają co ok. 1,5 godz. autobusy PKS. Czas jazdy autobusem
z dworca autobusowego zajmuje ok. 20 min. Aktualnie bilet kosztuje 7,70 zł i można kupić go w autobusie.
W Szulmierzu należy wysiąść na samym początku, najlepiej obok okazałego dębu widocznego z prawej strony
drogi. Cofamy się ok. 50 m i skręcamy w prawo. Po przejściu ok. 400 m dochodzimy do parku z pomnikowymi
dębami. W parku znajduje się dworek w którym latem 1878 roku przebywał przez kilka tygodni wówczas
23-letni Stefan Żeromski jako nauczyciel synów tutejszego dziedzica. Fakt ten upamiętnia postument Stefana
Żeromskiego autorstwa Zofii Wolskiej, który stanął tu przed dworkiem w 1965 roku. Po wyjściu z parku
skręcamy w prawo. Po chwili mijamy staw i trzymając się drogi polnej idziemy ok. 1 km. Zaraz za rzeką,
a właściwie rzeczką Pławnicą skręcamy w lewo i idziemy wzdłuż tej rzeczki ok. 1 km aż do drogi asfaltowej
łączącej Kalisz z Kozdrojami. Kierujemy się w stronę Kozdrojów (w prawo stronę). Po przejściu ok. 400 m
skręcamy w lewo. I dalej przez 1,5 km wędrujemy trzymając się głównej drogi a na jedynym skrzyżowaniu
leśnych dróg skręcamy w lewo. Po wyjściu na drogę asfaltową (Trzcianka – Niestum), przechodzimy na drugą
stronę drogi i mijamy z lewej strony gospodarstwo domowo.
Po ok. 200 m skręcamy w lewo w dość niepozorną drogę, gdyż ta droga
którą przyszliśmy 100 m dalej kończy się. Po przejściu ok. 400 m
bardzo nietypową ścieżką sprawiającą wrażenie tajemniczego przejścia
wychodzimy przy dwóch stawach. Skręcamy w prawo w stronę
gospodarstwa domowego 50 m. Zaraz za nim tuż przy niedużym
żwirowisku skręcamy w lewo. Idąc dalej prosto ok. 400 m dochodzimy
do leśnej drogi i skręcamy w lewo. Po prawej stronie mijamy strzelnicę.
Po przejściu ok. 1 km przy wyjściu z lasu skręcamy w prawo,
po dalszych 400 m w lewo i potem trzymając się głównej drogi
dochodzimy do wsi Ropele (800 m). Idąc prosto dochodzimy do wsi
Kargoszyn (1 km). Tuż za mostem na rzece Łydyni skręcamy w lewo
w ul. Komunalną. Po przejściu ok. 1 km wychodzimy przy pętli autobusowej na Gostkowie. Tuż za ogródkami
działkowymi a przed cmentarzem skręcamy w lewo. Po obejściu cmentarza (600 m) dochodzimy do rzeki
(100 m) a następnie kierujemy się w stronę dobrze widocznego stąd zamku (500 m). Przechodzimy przez most
na rzece Łydyni i po chwili docieramy na plac JP II (200 m). Tu przy fontannie w zasadzie kończy się nasza
wędrówka.
Długość trasy ok. 15 km. Czas przejścia ok. 2,5 godz. Trasa bardzo przyjemna zwłaszcza w ładny
jesienny dzień. Trasa niemal na całej długości biegnie polnymi drogami, wśród łąk i lasów. Można ją również
pokonać rowerem, jednak na odcinku między Szulmierzem a drogą Kalisz – Kozdroje (w zasadzie tylko
na odcinku biegnącym wzdłuż rzeczki Pławnica – ok. 1 km) trzeba będzie rower prowadzić przez łąkę.

Również ostatni odcinek zaplanowanej trasy między cmentarzem a zamkiem (ok. 1,2 km) będzie wymagał
modyfikacji bowiem on również nie nadaje się do jazdy rowerem.
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