
Szlak rowerowy czerwony {l~cznlkowy): Nldzlca-Rynek - Pl~tkl 
Dlugosc szlaku: 3 km 

Szlak ten ma zadanie umozliwic turystom wyjez
dzajqcym z Nidzicy bezpieczny dojazd do szlak6w 
rowerowych Gminy Kozlowo. Mozna nim bezkoli
zyjne przedostac siE? na druga stronE?, bardzo nie
bezpiecznej dla rowerzyst6w miE?dzynarodowej 
drogi E7. Konczy siE? on na rozdrozu w Piqtkach, 
gdzie jest poczqtek i koniec PE?tli zielonego szlaku 
(36 ,6 km) prowadzqcego przez KamionkE? 
i Kozlowo. Z Kozlowa zas mozna kontyn uowac 
wycieczkE? szlakiem 2:6/tym (35,1 km) biegnqcym 
PE?tlq przez Szkotowo. Jezeli jestladny dzien, masz 
duzo zapalu i prowiantu, ze Szkotowa warto siE? 
jeszcze zapuscic na szlak niebieski (20,6 km) 
dooko/ajezior Szkotowskiego i Kownatki. Tym bar-
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dziej, ze mozna tam skorzystac z plaz i kqpielisk. 
Jezeli zdecydujesz siE? na jazdE? zielonym 

szlakiem na poludnie, po 7,6 km trafisz do wsi 
Kamionka- siedziby , Garncarskiej Wioski". Mozna 
tutaj uczestniczyc w pokazach i warsztatach: 
garncarskich, wytwarzania papieru czerpanego, 
witrazu, rymarstwa i innych zanikajqcych zawo
d6w. , Garncarska Wioska" zaprasza do kramu 
z produktami I okalnymi oraz na cykliczne jarmarki. 
Zorganizowane grupy mogq tu zam6wic wesela 
mazurskie, wieczory mazurskie, organizacjE? kon
ferencji, pokazyczy szkol enia. 

Przewodnik turystyczny Krzysztof Kowalczyk 

---~ ..---- ... __ ..-: ----_____ _.. __ ---- --Projekt "Barwy Mazur" jest realizowany przy udziale srodk6w Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego ,Restrukturyzacja i modernizacja sektora 
zywnosciowego oraz rozw6J obszar6w wiejskich 2004-2006'', Dzialania ,Pilotazowy Program LEADER+", Schemat II. 
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LEGENDA: 
Droga mi¢zynarodowa E7 

Drogl gl6wne 

Drogi boczne 

Drogl gruntowe 

·------------------ Drogi polne i Scieiki 
....•........ . . . ..... . .... Szlakl rowerowe 

Opracowanie map i tekst: przewo dnik tu rystyczny Krzysztof Kowalczyk 
Proj ekt i zdj~cia: Ryszard Bogucki 
Skfad: Wydawnictwo Drw~ca . ul. Sienkiewicza 9 , 14-100 Ostr6da 
tel. (089) 6428269, www.drweca.ostroda.pl, wydawnictwo@ drw eca.ostro da.pl 


