
„Szlak pięciu jezior” 

Do szlaku można dojść z centrum Mrągowo kierując się promenadą nad j. Czos w kierunku północnym. 

Przy Parku Lotników Polskich przy Urzędzie Miasta należy przejść skrzyżowanie przy budynku Policji i 

dalej ścieżką pieszo - rowerową wzdłuż ul. Młodkowskiego do przystanku autobusowego przy Cmentarzy 

komunalnym w Polskiej Wsi. Tu zaczyna się szlak. 

Km Km Opis 

0,00  6,5  

Cmentarz komunalny przy Polskiej Wsi – początek szlaku. Po prawej stronie przystanek 
autobusowy komunikacji miejskiej oraz cmentarz, po lewej stronie przystanek 
autobusowy. Kierujemy się drogą pieszo-rowerową w kierunku Mrągowa. Po 
kilkudziesięciu metrach skręcamy w prawo w las. Po prawej widoczna jest tabliczka 
"Droga przeciwpożarowa nr 19". 

     0,2         6,3   Po lewej stronie mijamy niewielki staw rybny.  

0,4   6,1  
Następnie szlak prowadzi ponad 900 m przez las. Idziemy ścieżką wzdłuż tzw. 
czerwonej rzeczki płynącej malowniczym jarem.  

1,6  4,9  

Dochodzimy do jeziora Piecuch o powierzchni 8 ha, długości 0,4 km i szerokości 230 m. 
Jego maksymalna głębokość to 3,9 m. Na początku jeziora idziemy ścieżką wzdłuż 
malowniczego podtopionego terenu nad jeziorem. Jezioro Piecuch łączy się z jeziorem 
Średnim.  

1,8  4,7  
Po 200 m skręcamy w lewo i pod górę, następnie wychodzimy na betonowa drogę 
prowadząca do centrum Mrągowa. Skręcamy w prawo i udajemy się w kierunku lasu.  

2,3  4,2  
Po około 100 m skręcamy w lewo z drogi betonowej na piaszczystą drogę leśną nr 17. 
Następnie po 300 metrach skręcamy w lewo w drogę leśną nr 18.  

3,7  2,8  
Idąc drogą leśną mijamy po lewej stronie jezioro Średnie. Dochodzimy do miejscowości 
Lasowiec, mijamy zabudowania.  

3,9  2,6  
Dochodzimy do skrzyżowania z drogą żużlową, na którym skręcamy w lewo oraz po 
chwili w prawo kierując się w stronę wschodniego brzegu jeziora Głębokiego.  

4.2  2.3  
Po około 300 m szlak prowadzi wzdłuż jeziora Głębokiego (długość 750 m, szerokość 
600 m, maks. głębokość 38,8 m). Idziemy ścieżką nad wschodnim brzegiem jeziora. 

5,3  1,2  Szlak prowadzi wzdłuż wschodniego brzegu małego jeziora Kociołek.  

5,7  0,8  
Szlak przekracza przejazd kolejowy a następnie skręca w prawo w drogę prowadzącą 
do drogi krajowej nr 16 w Marcinkowie.  



6,5  0,00  

Następnie szlak prowadzi wzdłuż drogi krajowej 16 w kierunku Mrągowa. Szlak kończy 
się tuż za przystankiem PKS. 
 
Marcinkowo – niewielka wieś położona na drodze krajowej 16, od zachodu przyległa do 
Mrągowa. We wsi przystanek PKS, sklep, szkoła, gospodarstwo agroturystyczne. 
Zabytki: 
-budynek szkoły z XIX w. 
-dwa cmentarze ewangelickie z przełomu XIX/XX w. 
-zabudowania przy głównej drodze z początku XX w. 
-krzyż i dwie kapliczki przydrożne  
Atrakcje: 
•    Ogrody Pokazowe i Motylarnia 
•    Izba regionalna Pani Helis 

 

Z Marcinkowa można dość pieszo do Mrągowa kierując się pieszo chodnikiem wzdłuż drogi krajowej nr 16. 

Wygodniejszym rozwiązaniem, lecz nieznacznie dłuższym jest udanie się w kierunku "Ogrodów 

Pokazowych i Motylarni" (Marcinkowo 33A). Następnie drogą asfaltową pod wiaduktem obwodnicy na jej 

druga stronę. Po dojściu do ronda skręcamy w lewo, drogą szutrową równolegle do drogi krajowej, 

stopniowo się od niej oddalając. Po drodze mijamy po prawej niewielki lasek z cmentarzykiem. 

Najprawdopodobniej w tym miejscu został pochowany pierwszy starosta dawnego powiatu mrągowskiego 

(w połowie XIX wieku) oraz jeden z mrągowskich burmistrzów. Dochodzimy do nasypu kolejowego i 

następnie wzdłuż niego ul. Torową dochodzimy do przejścia kolejowego przez drogę nr 16. Jesteśmy w 

Mrągowie. 


