
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 
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Witam serdecznie i zapraszam na pi~knct wycieczk~ po p61nocno
zachodniej cz~sci powiatu nidzickiego. N iebieski szlak prowadzi cz~sciowo po 
drogach asfaltowych a cz~sciowo po drogach gruntowych - przewai:nie 
w dobrym stanie, chociaz na kr6tkich odcinkach m ozesz napotkac doll<i i bloto. 
Po drodze b~dziesz m6gl si~ wyk<tPaC w jeziorach Szkotowskim lub Kownatki 
oraz chlonctc zap achy sosnowego lasu. 

Szlak rozpoczyna si~ i konczy w Szkotowie, ale mozesz zaczctc wycieczk~ 
w dowolnym jego punkcie by po przebyciu calosci po1111r6cic do miejsca startu. 

Przypuscmy jednak, ze zaczniesz swojct wycieczk~ od Szkotowa. W koncu 
XIX i pocz. XX w. m ajcttek we wsi nalezal do von Livoniusa. F olwark obejmowal 
ponad 1000 ha ziemi i mlyn. W latach 20. XX w obszar wlasnosci ziemskiej 
zmniejszyl si~ do 361 ha, funkcjonowala gorzelnia, a wlascicielem majctlku byl 
von Schack, posiadacz d6br w 0 siekowie. We wsi zachowal si~ eklektyczny 
dw6r usytuowany na wzniesieniu, zbudowany na poczcttku XX w lnteresu
jctcym zabytkiem jest r6wniez neogotycki kosci61 parafialny pod wezwaniem 
sw J6zefa Robotnika i Matki Boskiej R6zancowej, zbudowanyw latach 1874-
1877. W poblizu wsi dobrze zachowany, polo:i:ony na wzg6rzu cmentarz zol
nierzy poleglych w I Wojnie Swiatowej. Ze Szkotowa szosctjedziesz na p61-
nocny-zach6d do letniskowej wsi Kownatki, le:i:ctcej nad jeziorem o tej samej 
nazwie. Kiedys byl tu folwark, z kt6rego dzis niewiele pozostalo. Jadctc dalej 
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szosct, majctc jezioro dluzszy czas po prawej stronie, docierasz do skrzy:i:owa
nia szos, na kt6rym skr~cisz w prawo i b~dziesz jechal przez las. Na wspom
nianym skrzy:i:owaniu, mozesz zmienic szlak na zielony, kt6rym jadctc prosto 
dotrzesz do P 61 Grunwaldzkich a w lewo dojedziesz prawie do Dzialdowa. 

Powr6cmy jednak na nasz szlak. Dojezdzasz do Turowa. Majcttek wXVI w. 
nale:i:al do szlachcica polskiego Jana Prawdzica Wolynskiego. Najwai:
niejszym zabytkiem wsi jest ladnie polozony na wzg6rzu neogotycki kosci61 
pod wezwaniem 5w. Michala Archaniola i Wniebowzi~cia N.M.P. zbudowany 
w latach 1894-95. Na poczctlkuTurowa skr~casz na rozdrozu w prawo drogct 
asfaltowct, kt6rct dotrzesz do wsi Tur6wko, polozonej nad niewielkim jeziorem. 
Jadctc dalej szosct dotrzesz do rozdro:i:a dr6g asfaltowych, gdzie skr~casz 
w prawo i dalej jedziesz szosct do wsi Januszkowo. Pod koniec wsi zje:i:dZasz 
z szosy w prawo, w polnct drog~ prowadzctcct do brzegu Jeziora Kownatki. 
Po mini~ciu pla:i:y z k<tPieliskiem skr~casz na poludniowy-wsch6d by wkr6tce 
dotrzec nad brzeg jeziora Szkotowskiego. Tu te:i: jest k<tPielisko, za kt6rym juz 
widac zabudowania Szkotowa, gdzie konczy si~ Twoja wycieczka. Ze Szkoto
wa mozesz wyruszyc atrakcyjnym krajobrazowo, z61tym szlakiem o dlugosci 
35, 1 km, biegnctcym p~Hct przez Kozlowo. Zycz~ Ci cieplej wody w jeziorze 
i niezapomnij wzictcze sobct aparatu fotograficznego. 

Przewodnik turystyczny Krzysztof Kowalczyk 
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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. 

Przewodnik turystyczny Krzysztof Kowalczyk 
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Witam serdecznie i zapraszam na pi~knct wycieczk~ po zachodniej 
cz~sci powiatu nidzickiego. Szlak z61ty prowadzi cz~sciowo po drogach 
utwardzonych i asfaltowych a cz~sciowo po drogach polnych, kt6re po 
deszczachmogct Ci troch~ zablocic opony. Wzamian za to b~dziesz m6gl 
nacieszyc si ~ p i~knymi widokami na okoliczne pol a is pokojni e posiedzi ec 
z kanapkct na przydroznym rowie, z data od zgielku cywilizacji. 

Szlak rozpoczyna si~ i konczy w Szkotowie, ale mozesz zaczctc swojct 
wycieczk~ w dowolnym jego punkcie by po przepedalowaniu calosci, 
powr6cic tam skctd wyruszyles. 

Ze Szkotowa kierujesz si~ szosct na wsch6d do wsi Rctczki. Tu zjez
dzasz z szosy w polnct drog~. Po ok. 1,5 km na skrzyi:owaniu z drogct 
gruntowct Szkotowo-Szerokopas skr~casz w lewo. Na poczcttku wsi 
Szerokopas skr~casz ostro w prawo w kierunku t.ysakowa, mozesz jed
nak z ciekawosci wjechacmi~dzy zabudowania osady. Jest to wies o lad
nej, dobrze zachowanej mazurskiej zabudowie. Polna droga do t.ysa
kowa wiedzietroch~ przez las a dalej dlugo na otwartej przestrzeni. Przez 
wiesjedziesz na wprost gl6wnct drogct. Za t.ysakowem skr~caszw prawo 
na szos~ Nidzica-Uzdowo i po kr6tkim odcinku w lewo kierujctc si~ 
do Slawki Malej. We wsi slady dawnej swietnosci folwarku i pozostalosci 
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pomnika poleglych w I Wojnie Swiatowej. Stctd ponownie polnct drogct 
jedziesz na poludnie do Kozlowa, wsi gminnejz pozostalosciamimajcttku i 
podworskiego parku, zalozonej na prawie chelminskim przez polskiego 
rycerza Dobieslawa w 1328 r. Najciekawszym obiektem jest tu muro
wano-drewniany barokowy kosci61 z 1733 r. Przez wies przebiega r6w
niez p~tla z ieloneg o szl aku rowerowego o dlugosc i 36, 6 km, kt6rym 
mozna dojechac do ,Garncarskiej Wioski" w Kamionce tub w przeciwnct 
stron~. przez Pi cttki do szlak u czerwonego prowadzctceg o do Nidzicy. 

Z Kozlowa jadctc szosctp rzez calct wies skr~ca sz w prawo i dojezdza sz 
do Slawki Wielkiej, gdzie po lewej stronie mijasz ladny, murowany 
kosci61ek z XVIII w. , o nietypowym ukladzie. Jadctc szosct na p61noc 
ponownie przekraczasz drog~ nr 538 Nidzica-Uzdowo (uwaga- to nie
bezpieczne skrzyi:owanie). Dalej jedziesz szosct przez Rog6z i Lipowo. 
Z lewej strony towarzyszy Ci dolina rzeczki Szkot6wki, wijctcej si~ 
malowniczo wsr6d p61. Kierujctc si~ wcictz na p61noc konczysz wycieczk~ 
w Szkotowie, gdzie zaczyna si~ szlak niebieski o dlugosci 20,6 km, 
poprowadzony p~tlct wok61 jezior Kownatki i Szkotowskiego. Zycz~ Ci 
pi~ knej pogody i ni e za pomnij wzict cz e s obct aparatu fotograficznego. 
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