
Krutyński Szlak Rowerowy 

Km Km Opis 

0,0   
Sorkwity. Poczatek szlaku przewidziany jest przy kościele ewangelickim, 

który należy zwiedzić. 

0,3   

Kierujemy się kilkadziesiąt metrów w kierunku Mrągowa. Przechodzimy na 
drugą stronę chodnika i udajemy się w lewo wzdłuż drogi krajowej nr 16. 

Mijamy budynek Urzędu Gminy, sklepu spożywcze, pocztę. Na końcu 
miejscowości skręcamy w prawo, w drogę asfaltową przy kierunkowskazie 

Jędrychowo 3. 

0,8   
Drogą asfaltową jedziemy aż do Rodowa. Miejscami po prawej stronie 
widać jezioro Lampackie. 

3,5    
Jędrychowo. Po prawej mijamy zabytkowy dworek z XVIII wieku - hotel 
im Park z restauracją. 

5,2   

Rodowo. Przed wsią kończy się asfalt. Rozpoczyna się szutr. Po lewej 

stroni mijamy Fundację Rodowo, a po prawej warto przystanąć i zobaczyć 
ścieżkę przyrodniczą "Jary Lampasza". W dole nad jeziorem znajdują 

się pomosty kąpielowe. 

6,0   Za wsią rozwidlenie dróg szutrowych, jedziemy w prawo. 

    

Jedziemy lasem mieszanym drogą przeciwpożarową nr 32. Docieramy do 
rozwidlenia dróg z "trójkątną zieloną wysepką" pośrodku, z drogą nr 33. 

Pozostajemy na tej samej drodze, dalej prosto. 

8,2   

Grabowo. Skrzyżowanie drogi nr 600 Mrągowo – Szczytno. Przed nami 
rozciąga się widok na porośnięty staw w środku wsi. Jadąc przez wieś 

mijamy drewniane rzeźby, które nadają tej miejscowości niepowtarzalny 
artystyczny klimat. 

Rozpoczyna się asfalt. Jedziemy w prawo, na południe, aż do Dłużca 
asfaltem. Ostrożnie! Wjeżdżamy na drogę wojewódzką. Na końcu wsi po 

prawej kościół. 

9,2   
Rozwidlenie dróg Piecki - Szczytno, kierujemy się prosto na 
Piecki.  Skręcamy w lewo w drogę asfaltową do Dłużca. 

    W oddali po prawej widać czasami jezioro Dłużec. Ostry zjazd przed wsią. 

12,3   

Dłużec. We wsi po prawej szkoła w zabytkowym budynku, dalej niewielka 

plaża, gdzie można odpocząć. Pod koniec wsi, po prawej i lewej stronie 
mazurskie drewniane chaty. 

Za wsią na skrzyżowaniu (z niewielkim zarośniętym cmentarzem po 
prawej) za kierunkowskazem Piecki - Gant skręcamy w prawo. 

    
Dojeżdżamy do mostu nad szlakiem kajakowym Krutyni. Po lewej dogodny 

zjazd dla rowerów do jeziora Białego.  

13,3   

Za rzeką docieramy do rozwidlenia dróg asfaltowych z szyldem "Głogno 
1,3". W prawo wieś Rutkowo. Jedziemy w lewo pod górkę i po raz pierwszy 

spotykamy się z niebieskim szlakiem pieszym im. Melchiora 
Wańkowicza. 

13,8   

Z drogi widzimy żółty kierunkowskaz do stanicy wodnej Bieńki. Skręcamy 

w prawo w drogę szutrową. Tutaj też skręca pieszy szlak niebieski. 

Początek wsi Bieńki - zabudowania po lewej stronie, po prawej w lesie 

mały cmentarz wiejski. 

http://www.it.mragowo.pl/kosciol-ewangelicki-w-sorkwitach,3,631,pl.html
http://it.mragowo.pl/trasa_piesza_i,8,533,pl.html
http://it.mragowo.pl/trasa_piesza_i,8,533,pl.html
http://it.mragowo.pl/noclegi/bienki/domki-letniskowe/stanica-wodna-bienki,767,pl.html
http://it.mragowo.pl/cmentarz-w-bienkach,8,1966,pl.html


    
Wzdłuż jeziora Białego. Rozwidlenie dróg szutrowych, jedziemy prosto 
drogą przeciwpożąrową nr 57.  

16,7    
Rozwidlenie dróg szutrowych nad rzeką. Po lewej widać most (punkt 

czerpania wody), kierujemy się w prawo drogą szutrową, przeciwpożarową 
nr 40. 

    
Przed wyjazdem z lasu, przed wsią Gant po lewej stronie droga prowadzi 

przy starym cmentarzu ewangelickim. 

18,6   

Gant. Docierając do wsi na skrzyżowaniu duży krzyż, skręcamy w lewo, 
asfalt. We wsi po prawej ruiny opuszczonego drewnianego  domu 

mazurskiego. 

 19,4   
Na końcu wsi skręcamy w lewo zgodnie z kierunkowskazem "Jeleniewo 
5", szutr.  

    
Ostatnie zabudowania przed lasem. Z lewej strony do naszej drogi dociera 

pieszy szlak niebieski. 

20,0   
Docieramy do szerokiej, szutrowej drogi przeciwpożarowej nr 42, którą 
dojedziemy do wsi Machary. Po prawej mały parking leśny ze stołem. 

21,5   Po prawej kilkudziesięciometrowa droga do widocznego jeziora Tejsowo. 

23,4   Most leśny nad szlakiem Krutyni tzw. "Mały Elf" im. Haliny Frąckowiak. 

25,4   
Machary koniec wsi. Docieramy do drogi asfaltowej, skręcając w prawo, 
na południe. 

26,9   

Kilkadziesiąt metrów przed drogą nr 601 Piecki – Szczytno, skręcamy z 

asfaltu w lewo w szutrową drogę przeciwpożarową nr 61. Po chwili leśne 
rozwidlenie dróg, trzymamy się prawej strony. 

27,2   

Przejeżdżamy przez drogę asfaltową nr 601 Piecki-Szczytno. Po drugiej 

stronie kontynuujemy jazdę drogą przeciwpożarową nr 61, która 
doprowadzi nas prawie do wsi Nowy Zyzdrój. Jest ona dobrze oznakowana. 

28,7   
Przejeżdżamy przez drogę krajową nr 58, kontynuujemy jazdę drogą 

przeciwpożarowa nr 61 zgodnie z szyldem "Leśniczówka Prusinowo". 

29,7   

Docieramy do końca drogi przeciwpożarowej nr 61. Rozwidlenie dróg 
przeciwpożarowych 62 oraz 64. Kierujemy się na południe drogą nr 64 aż 

do Spychowa. 

30,7   

Nowy Zyzdrój nad jeziorem Zyzdrój Wielki. Sklep spożywczy, bar. Po 

lewej w środku wsi cmentarz mazurski. Za wsią wjeżdżamy w las i 
jedziemy cały czas prosto. 

35,0   
Docieramy do skrzyżowania dróg szutrowych, gdzie brak jest widocznych 

oznakowań Kierujemy się ostro w prawo. 

    
Po ok. 300 m docieramy do szerokiej szutrowej drogi, skręcamy w lewo na 
skrzyżowaniu bez widocznych oznakowań. 

    

Docieramy do drogi krajowej nr 59 Piecki - Spychowo. Jedziemy w prawo, 

na południe. Spychowo. Przejeżdżamy mostek na Spychowską Strugą. 
Kierujemy się w lewo za kierunkowskazem "Koczek 4". 

    Miejscowość turystyczna Bystrz. 

41,0   

Po prawej jezioro Kierwik. Miejscowość Koczek. Przed leśniczówką 

Koczek, która znajduje się przy moście na zwężeniu jeziora Uplik, 
szutrówką w prawo.  

    

Między Koczkiem a Zgonem jedziemy drogą przeciwpożarową nr 45. 

jedziemy w lesie, po lewej nad jeziorem Upil rezerwat przyrody "Czaplisko 

- Ławny Lasek". 

  

47,0   
Zgon. Izba Pamięci Igora Newerlego. Docierając do asfaltowej drogi 
krajowej nr 58 skręcamy w lewo. Ostrożnie. Przez kilkadziesiąt metrów  

http://it.mragowo.pl/cmentarz-we-wsi-gant,8,2196,pl.html
http://www.it.mragowo.pl/rezerwaty-przyrody-w-kompleksie-quot-lasy-mazurskie-quot,16,1131,pl.html#Czaplisko_
http://www.it.mragowo.pl/rezerwaty-przyrody-w-kompleksie-quot-lasy-mazurskie-quot,16,1131,pl.html#Czaplisko_


jedziemy drogą krajową! 

    
W Zgonie można zrobić przerwę nad jeziorem Mokrym. Przy drodze 
znajduje się duża plaża.  

48,2   

Za mostem łączącym Uplik z jeziorem Mokrym skręcamy w prawo w 

szutrową drogę przeciwpożarową nr 29. Szyld na "Ławny Lasek 1". Od tej 
pory aż do Krutyni nie będziemy jechać drogą asfaltową. 

 

53,0   

Kierujemy się cały czas prosto, dobrą drogą szutrową nr 29 aż do Cierzpięt. 

Po drodze mijamy skrzyżowanie z drogami nr 31 oraz 30, w miejscu gdzie 
płynie niewielki strumyk pod drogą, a po lewej zarośnięty staw młyński. Po 

prawej przy skrzyżowaniu fundamenty starego młyna. 

 

    
Zjeżdżając z trasy drogą nr 31 można dojechać po ok. 500 m do plaży z 
pomostem nad j. Mokrym. Należy wrócić do drogi nr 29!  

57,0   Cierzpięty. Kierujemy się w prawo, na wschód przez wieś.  

    
Na końcu wsi, na rozwidleniu dróg, skręcamy w lewo. Jedziemy szutrem 

oznaczonym jako droga p.poż. nr 22.  

    
Na skrzyżowaniu dróg, kierujemy się w prawo w drogę p. poż. nr 20. 

Biegnie ona na północ od j. Łabędek, przez Kosowiec do drogi nr 610.  

    

Ok. 10 m. przed dojazdem do drogi asfaltowej nr 610 skrecamy w prawo w 
dawny nasyp wąskotorówki. Jedziemy ok 300 m. odcinkiem o nienajlepszej 

nawierzchni, czasami luźnym piachu. 
 

    

Ok. 100m. przed dojazdem do drogi asfalotowej nr 610 skręcamy w prawo, 
by po paru metrach wjechać na drogę p.poż. nr 24. Biegnie on po 

wschodnim brzegu j. Zdrężno i dochodzi do drogi p.poż. nr  25, która 
biegnie do j. Mokrego.  

 

60,3    
Most między jeziorami Mokrym oraz Krutyńskim. Po prawej nad jeziorem 

niewielka polana gdzie można odpocząć. A przed mostem widok na 
niewielką śluzę i j. Krutyńskie dalej. 

 

61,0   Drogą przeciwpożarową nr 27 docieramy do wsi Krutyń.  

63,0   

Krutyń. W miejscowości Muzeum Przyrody Mazurskiego Parku 

Krajobrazowego. Przejeżdżamy przez skrzyżowanie z drogą asfaltową, po 
prawej mijamy targowisko wiejskie. Jedziemy szutrem, za wsią najpierw 

polami, potem lasem.   

 

65,0   

Wyjeżdżając z lasu, przed Gałkowem, po prawej mijamy niewielki 
ewangelicki cmentarzyk. Gałkowo. Izba Pamięci Marion Dönhoff z 

restauracją. 
 

 

http://it.mragowo.pl/atrakcje-obiekty-muzealne,16,84,pl.html#muzeum_mpk
http://it.mragowo.pl/atrakcje-obiekty-muzealne,16,84,pl.html#muzeum_mpk

