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Witam serdecznie i zapraszam na pi~kn'l wycieczk~ po polud
niowo-zachodniej cz~sci powiatu nidzickiego. Szlak zielony prowadzi 
po drogach utwardzonych i asfaltowych. Po drodze b~dziesz m6gl 
nacieszyc si~ pi~knymiwidokami na okoliczne pola i odwiedzic stynn'l 
,Gamcarsk'l Wioskf. 

Szlak rozpoczyna si~ i konczy w Pi<ltkach, ale mozesz zacz'lc 
swoj'l wycieczk~ w dowolnym jego punkcie by po przepedalowaniu 
calosci powr6cic tam sk'ld wyruszytes. 

Z Pi<ltek pojedziesz przez mostek na rzeczce Nida i dalej gruntow'l 
drog'l przez Borowy Mlyn dojedziesz do Kanigowa. Najciekawszym 
obiektem we wsi jest zabytkowy kosci61 z XVIII w. Przy kosciele 
pomnik ku czci mieszkanc6w polegtych w latach 1914-18. Z Kanigowa 
jedziesz do Kamionki, slynnej z ,Gamcarskiej Wioski", gdzie odtwa
rzane SCl warsztaty rzemieslnicze: gamcarski, kowalski, stolarski, 
papiemiczy, krawiecki i inn e. Wszystko to z myslq o turystach, kt6rzy 
korzystaj'lc z ich ustug, mile sp~dz'l tu czas, zjedz'l smaczne, 
regionalne potrawy i spr6buj'l wlasnor~cznie chocby ulepic garnek 
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z gliny. Dalej przez Wazyny dotrzesz do Szyman, gdzie ponownie 
przecinasz rzeczk~ Nid~. P6zniej przejezdzasz przez Zaborowo, 
gdzie mozesz obejrzec murowano-drewniany kosci61 z 1740 r. 
Z Zaborowa droga prowadzi przez Zalesie, Niedanowo i Zakrzewko 
do Samowa. W Sarnowie, obok cmentarza stoi murowany kosci61 
z pocz'ltku XIX w. Pod koniec wsi skr~casz w prawo i dalej kierujesz 
si~ drog'l asfaltowq na p61noc do Kozlowa. W Kozlowie skr~casz 
w prawo w ruchliwq drog~ w kierunku Nidzicy. Tu mozesz zmienic 
szlak na z61ty prowadzqcy p~tlq o dlugosci 35,1 km przez Szkotowo 
i powracajClCY do Koztowa. Jad'lc wci'li zielonym szlakiem 
przejedziesz niemalze przez cafe Kozlowo ina koncu wsi skr~c w pra
wo w szos~ wiodqcq na wsch6d. Ok. 0,5 km za przejazdem kolejo
wym, na tuku drogi asfaltowej jedz na wprost drogq gruntowq, kt6ra 
doprowadzi Ci~ do Pielgrzymowa. StCld szos'l przez Olszewo, maj'lc 
z prawej uroczq dolink~ Nidy dojedziesz z powrotem do wsi Piqtki, 
gdzie zaczyna si~ czerwony szlak lqcznikowyprowadZClCY do Nidzicy. 
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Opracowanie map i tekst: przewo dnik tu rystyczny Krzysztof l<owalczyk 
Projekt i zdj~cia: Ryszard Bogucki 
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