
Pomysły na długi weekend  
 
Przedstawiamy Wam kilka pomysłów na długi weekend. Proponujemy w nich wycieczki piesze i rowerowe. 
Proponowane szlaki mają mniejszy lub większy stopień trudności, dzięki temu każdy może wybrać coś dla 
siebie. Taka forma aktywności pozwoli omijać skupiska ludzkie, których powinniśmy obecnie unikać. 
Jednocześnie daje możliwość spędzenia czasu aktywnie, na łonie natury. Wystarczy sprawny rower, kosz pełen 
jedzenia i możecie zrobić sobie piknik nad jeziorem, poczytać ulubioną książkę lub po prostu delektować się 
pięknem przyrody.  
 

 
 
 
Szlak Puszczy Piskiej (czerwony) 

Szlak rowerowy przebiega po terenie gminy Pisz, na południowy zachód od miasta. Trasa jest krótka i prosta, 

prowadzi w większości lasami, po drogach asfaltowych, które są w bardzo dobrym stanie technicznym. Biegnie 

wokół jeziora Pogobie Wielkie i Pogobie Małe, jednak brzegiem prowadzi tylko krótką trasą tego drugiego. 

Szlak tworzy pętlę długości 28,5 km, rozpoczyna się i kończy w Piszu, na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej, Leśnej i 

Klementowskiego. Szlak przebiega przez lokalne drogi powiatowe, gminne oraz drogi należące do Lasów Pań-

stwowych. Niski stopień trudności.Możecie sami wybrać kierunek w którym się udacie – na południe w stronę 

Pogobia Średniego lub na zachód w kierunku Jabłoni. 

Długość trasy: 28,5 km 

Plan trasy: Pisz- Pogobie Średnie-Pogobie Tylne-Leśniczówka Kulik- Jabłoń-Pisz 

 



Szlak Brzegiem Jeziora Śniardwy (żółty) 

Szlak przebiega po północnych terenach gminy Pisz i południowych gminy Orzysz. Jego dystans jest dość 

krótki, ale trudny. Duże wahania wysokości terenu, zjazdy i wjazdy „pod górki”, piaszczyste nawierzchnie wy-

magają dość dobrej kondycji i dla nieprzygotowanych osób mogą być zbyt wymagające. Turysta będzie prowa-

dzony przez lasy, zabudowania, tereny otwarte i zabagnione, po drogach asfaltowych, gruntowych i piaszczys-

tych, przez osiem wsi. Chwilę odpoczynku można spędzić w połowie drogi nad malowniczym, wysokim brze-

giem jeziora Śniardwy w okolicach Kwiku lub w  Nowych Gutach. Szlak rozpoczyna się ok. 5,5 km od Pisza, do 

początku szlaku prowadzi z samego miasta utwardzona ścieżka rowerowa, która biegnie równolegle do drogi 

krajowej nr 63.Możecie wybrać kierunek szlaku – rozpocząć go można jadąc albo w kierunku wsi Trzonki albo 

do Szczech Wielkich. 

Długość trasy: 31 km 

Plan trasy: Trzonki- Szczechy Małe- Rostki- Łysonie- Nowe Guty-Kwik- Zdory-Szczechy Wielkie 

 
 
Szlak Las Ochronny Szast (niebieski) 

Szlak rowerowy przebiega po terenie gminy Pisz. Trasa jest niedługa i umiarkowanie łatwa, prowadzi w więk-
szości lasami, w przeważającej części młodymi. Szlak tworzy pętlę długości 33,5 km, początek i koniec ma w 
odległości 700 metrów od Pisza, w miejscu gdzie krzyżuje się droga asfaltowa i leśna. Szlak przebiega przez lo-
kalne drogi oraz drogi należące do Lasów Państwowych. Aby łatwo i bezpiecznie dojechać do początku szlaku 
niebieskiego, zalecana jest jazda fragmentem szlaku czerwonego, który swój początek ma w Piszu na skrzyżo-
waniu ulic: Gdańskiej, Leśnej i Klementowskiego. 

Długość trasy: 33,5 km 

Plan trasy: Pisz- Szast- Wądołek- Piskorzewo-Pogobie Średnie- Pisz 

 
 
Szlak Niedźwiedzi Róg (zielony) 

Szlak rowerowy przebiega po terenie gminy Pisz i gminy Ruciane-Nida, na zachód od miasta Pisz. Trasa jest 
długa i przez dystans dość trudna. Prowadzi w większości lasami, w bliskim lub dalszym sąsiedztwie dziesięciu 
jezior. W dwóch miejscach przekracza drogę krajową, gdzie ze względu bezpieczeństwa należy przeprowadzić 
rower na drugą stronę jezdni i kontynuować jazdę. Trudność trasy jest zróżnicowana – występują na niej frag-
menty, które przez kilka kilometrów prowadzą po piaszczystej nawierzchni oraz takie, po których jazda rowerem 
jest bardzo łatwa. Szlak tworzy pętlę długości 55 km, rozpoczyna się i kończy we wsi Snopki. Szlak polecany 
szczególnie dla miłośników przyrody, którzy nie boją się wyzwań. 

Długość trasy: 55 km 

Plan trasy: Snopki-Karwik-Niedźwiedzi Róg-Końcewo-Wejsuny-Jagocin- Szeroki Bór –Wiartel-Jabłoń-Wąglik-
Snopki 

 



Szlak pieszy im. Karola Małłka (żółty) 

Jeden z piękniejszych szlaków turystycznych na Mazurach, wiodący przez Puszczę Piską. Część szlaku biegnie 

w obrębie Mazurskiego Parku Krajobrazowego, obok wielu rezerwatów i pomników przyrody. Szlak zaczyna się 

we wsi Krutyń, gdzie zaczynają się liczne szlaki turystyczne: rowerowe, piesze, kajakowe. Nad jeziorem Mokre 

można zrobić przerwę. To jedno z najgłębszych i największych jezior na Pojezierzu Mrągowskim. Wiedzie przez 

nie szlak kajakowy Krutynią. Kiedy miniemy pole biwakowe i przejdziemy kolejne 3 km, dotrzemy do drogo-

wskazu, który zaprowadzi nas do pomnika przyrody – martwej sosny, która przeżyła w tym miejscu ponad 300 

lat. Po przejściu 7 km szlaku zobaczymy Rezerwat Królewska Sosna. Utworzono go dla ochrony drzewostanu w 

Mazurskim Parku Krajobrazowym. Za 3 km od tego miejsca opuścimy park krajobrazowy i dotrzemy do stacji 

kolejowej w Karwicy Mazurskiej. Stąd niedaleko już do Leśniczówki Pranie. Można przejechać ten szlak rów-

nież rowerem z niewielkim obciążeniem. 

Długość trasy: 20 km 

Plan trasy: Krutyń – Jezioro Mokre – Karwica Mazurska – Leśniczówka Pranie 

Trasa wiedzie do Leśniczówki Pranie nad Jeziorem Nidzkim, gdzie wypoczywał i tworzył K. I. Gałczyński. 

 



Szlak pieszy im. Melchiora Wańkowicza (niebieski) 

 

To trasa długa, do przejścia w kilka dni, ma 59 km. Wyruszamy z rezerwatu Sosna Królewska i na początku 

wędrujemy przez Puszczę Piską. Pierwszym ważnym przystankiem na trasie jest stanica wodna w Zgonie nad 

jeziorem Mokre. Szlak prowadzi dalej nad jeziorami Uplik, Kierwik, Spychowskim i Zyzdrój Mały. Po przejściu 

24 km dotrzemy do wsi Babięta, w której największą atrakcją jest stary drewniany młyn pochodzący z XVII w. - 

jeden z ostatnich tego typu w Polsce. To też siedziba kolejnej stanicy PTTK. Idąc dalej, za 5 km ujrzymy jezioro 

Krawienko, będące ostoją bobrów. Później po swojej prawej miniemy jezioro Gant i dojdziemy do jeziora 

Białego. można zatrzymać się na odpoczynek w punkcie PTTK we wsi Bieńki. Na 48 km znajduje się rezerwat 

ornitologiczny „Piłaki” - coś dla miłośników obserwacji dzikiego ptactwa. Następnie na naszym szlaku 

napotkamy jeziora Bobrówki i Piłakno, a po minięciu tych zbiorników, maszerując wzdłuż linii brzegowej 

jeziora Lampackiego, dojdziemy do końca szlaku – do wsi Sorkwity. W świetnym stanie przetrwał do naszych 

czasów uroczy neogotycki pałac rodziny von Paleske. Posiadłość otacza wiekowy park, tworząc bajeczną 

scenerię.  

 

Plan trasy: Krutyń – Zgon – Babięta – Bieńki – Sorkwity 
 
Długość trasy: 59 km 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, mający blisko 2000 km długości, to najdłuższa trasa rowerowa w 

Polsce. Przebiega przez obszar pięciu województw leżących we wschodniej części kraju: warmi ńsko-ma-

zurskiego (ok. 420 km), podlaskiego (ok. 592 km), lubelskiego (ok. 351 km), podkarpackiego (ok. 428 km) i 

świętokrzyskiego (ok. 190 km). 

Wyjątkowość i różnorodność regionów, przez które prowadzi szlak podkreślają atrakcje turystyczne, zarówno te 

usytuowane bezpośrednio na trasie, jak i te znajdujące się na obszarze 20-kilometrowego korytarza po obu stro-

nach trasy. Są wśród nich liczne zabytki jak i miejsca niezwykle cenne przyrodniczo: 5 parków narodowych, 15 

parków krajobrazowych, 26 obszarów specjalnej ochrony ptaków oraz 36 specjalnych obszarów ochrony siedlisk. 

Biegnie przez nie 615 km szlaku. Niemal 580 km stanowią odcinki prowadzące przez tereny leśne, a 180 km 

przypada na doliny rzek.  

Green Velo zaczyna się w Elblągu, skąd zmierza na północny wschód wzdłuż Zalewu Wiślanego. Przebiega przez 

Frombork i niemal na granicy z obwodem kaliningradzkim dociera do Braniewa. Tam przyjmuje kierunek 

wschodni i przez Warmię oraz Mazury dociera do styku granic trzech państw: Polski, Rosji i Litwy. Dalej szlak 

biegnie przez Suwalszczyznę, mijając m.in. Puszczę Augustowską. Na Podlasiu zaczyna się kilkusetkilometrowy 

odcinek wiodący wzdłuż granic z Białorusią i Ukrainą. Przecina on m.in. tereny trzech parków narodowych: Bie-

brzańskiego, Białowieskiego i Narwiańskiego. Dalej Green Velo biegnie przez Lubelszczyznę, odwiedzając m.in. 

malownicze tereny nadbużańskie z sanktuariami różnych wyznań, wielokulturowe miasta: Chełm i Włodawę oraz 

Roztoczański Park Narodowy. Następnie trasa dociera do województwa podkarpackiego, gdzie w drodze do Prze-

myśla odwiedzamy m.in. dwie wspaniałe drewniane cerkwie – w Radrużu oraz w Chotyńcu – wpisane w 2013 r. 

na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Tam trasa ponownie zmienia swój 

kierunek – tym razem biegnie na zachód – i wiedzie przez wspaniałe krajobrazowo tereny Pogórza Przemyskiego 

i Doliny Sanu. Następnie szlak kieruje się na północny wschód i przez wsie Pogórza Dynowskiego dociera do 

Rzeszowa, a potem przez Łańcut i Leżajsk do rzeki San. Z nią biegnie do Sandomierza – jednego z najpiękniej-

szych miast w Polsce, a stamtąd przez Góry Świętokrzyskie do Kielc – stolicy województwa świętokrzyskiego. 



W końcowym etapie szlak mija m.in. Oblęgorek i dociera do Gatnik koło Sielpi Wielkiej, która jest największym 

ośrodkiem wypoczynkowym w regionie. 

 

Więcej informacji znajdziecie na: https://greenvelo.pl/detal/1-greenvelo-szlak-green-velo 
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