
 

Szlak czerwony Mikołajki - Mrągowo - Święta Lipka 

Trasa Mrągowo – Św. Lipka (22 km) 

km km Opis 

0,0   

Trasa prowadzi do najbardziej znanego Sanktuarium Maryjnego w 

północnej Polsce, czyli do Świętej Lipki. Można rozpocząć przy 
mrągowskiej Ekomarinie. Promenadą kierujemy się na północny - 

zachód. Mijamy mostek na rzece Dajna. 

    
Przed placem zabaw w Parku Lotników Polskich kierujemy się w prawo, 

pod górkę. 

    

Na przejściu dla pieszych przechodzimy na drugą stronę ulicy. Musimy 

dotrzeć do Stacji Benzynowej Orlen po drugiej stronie. Za stacją 
kierujemy się dalej ul. Młodkowskiego. 

    

Przez pierwsze 2 km jedziemy razem z zielonym szlakiem 
rowerowym „Wokół jeziora Juno”. Kierujemy się ul. Młodkowskiego, 

gdzie jedziemy odcinkiem ścieżki pieszo-rowerowej. Po prawej początek 
jeziora Juno, po lewej mijamy dom dziecka. 

    
Po dotarciu do pierwszego asfaltowego rozwidlenia, kierujemy się w lewo 
pod kątem 90 stopni, pod górkę. Oddalamy się od jeziora Juno. 

    Mleczarnia. Kierujemy się w lewo asfaltem. 

    

Docieramy do rozwidleniem dróg asfaltowych. Po lewej widać 
mrągowską obwodnicę oraz w oddali os. Mazurskie. Kierujemy się w 

prawo, wzdłuż ogródków działkowych. 

    
Po prawej mijamy mrągowski Zakład Mleczarski. Granica miasta 

Mrągowa. Wjeżdżamy w las. 

    
Jedziemy betonowymi płytami typu jomba. Ignorujemy odchodzące drogi 

szutrowe. 

    
Kierując się na północ, mijamy Wysypisko odpadów komunalnych. 

Kończą się betonowe płyty jomba. 

    

Przed wjazdem do Polskiej Wsi po prawej mijamy kaplicę św. Faustyny. 

Można zrobić tu przerwę w Mini Zoo. Jest to wspaniała atrakcja dla 
rodzin z dziećmi. 

5,2   

Po kilkudziesięciu metrach dojeżdżamy do zakrętu drogi asfaltowej, 

kierujemy się w lewo, by po chwili skręcić w prawo w pierwszą drogę 

szutrową. Kierunek na Kiersztanowo. 

5,5   

Kierujemy się razem ze szlakiem zielonym, jadąc ok. 400 m szutrem 
można zboczyć z trasy i zobaczyć bardzo malowniczy Polski Wąwóz po 

prawej, jest to jedyny las z tej strony drogi. 

10,0   

Jedziemy cały czas prosto. Szlak Zielony przestanie nam na chwilę 

towarzyszyć (skręci w prawo), by przed Kiersztanowem ponownie go 
spotkać. 

    Wjeżdżamy w las. Jedziemy prosto głównym szutrem. 

12,3   

Kiersztanowo. Przed wsią skręcamy na rozwidleniu w drugą drogę w 

lewo, kierujemy się pod górę. Szutr. Gizewo to najwyżej położony punkt 
w okolicy, wiec aż do wsi będziemy jechać pod górkę. 

http://www.it.mragowo.pl/noclegi/polska-wies/agroturystyka/mini-zoo-i-agroturystyka-nasza-zagroda-jazda-na-kucu,857,pl.html
http://it.mragowo.pl/wawoz-polski,16,1292,pl.html#polski


    
Wjeżdżamy pod górkę. Po prawej w dole widać jezioro Kiersztanowskie. 
Na górze wspaniały punkt widokowy na okolicę. 

12,6   Wieś Gizewo. Dojeżdżamy do asfaltu, kierujemy się w prawo. 

12,9   

Po ok. 300 metrach kończy się wieś. Rozwidlenie dróg szutrowych. 
Jedziemy w lewo. Gdybyśmy pojechali w prawo to po kilkuset metrach 

dotrzemy do Siedliska Gizewo, pięknie położonego na wzgórzu nad 

jeziorem Juno. Rozciąga się stąd piękny widok na okolicę. Restauracja. 
Korzystając tutaj z przerwy, należy wrócić do rozwidlenia dróg do wsi 

Gizewo. 

13,5   Jedziemy szutrem wśród łąk i pół w kierunku lasu na horyzoncie. 

16,0   

W lesie kierujemy się cały czas drogą szutrową (oznakowana jako p. 

poż. nr 9), aż dojedziemy do rozwidlenia dróg, za którym widoczne jest 
rozległe miejsce po wycince drzew. Tu kierujemy się w prawo. 

17,0   

Dojeżdżamy prostopadle do drogi szutrowej. Skręcamy w lewo i 
jedziemy dalej drogę p. poż.9. W oddali przed linią drzew widać miejsce 

piknikowe.  

    Po prawej mijamy wejście do ścieżki przyrodniczej. 

18,3   
Koniec lasu. Rozwidlenie dróg. Początek asfaltowej alejki lipowej, 
skręcamy w prawo. Jedziemy prosto, nie zjeżdżając z asfaltu. 

20,0   

Dojeżdżamy do drogi asfaltowej Mrągowo – Św. Lipka nr 699. Po 

prawej widać most nad rzeką Dajną. Skręcamy w lewo i ok. 100 m. 

jedziemy drogą z większym natężeniem ruchu samochodowego. Należy 
zachować ostrożność! 

    

Za zakrętem skręcamy w prawo. Sklep spożywczy. Brukowaną drogą 

udajemy się do wsi Pilec. Mijamy młyn wodny na szlaku kajakowym 

Dajny – przenoska. Na rozwidleniu dróg szutrowych skręcamy w lewo, 
by po chwili znowu skręcić w lewo. Pod górkę i dalej przez wieś jedziemy 

kocimi łbami. 

20,7   

Droga szutrowa aż do Świętej Lipki. Cały czas trzymamy się drogi w 
kierunku północnym.  Za wsią Pilec po lewej stronie na lekkim 

wzniesieniu zobaczyć można stary cmentarz ewangelicki. Za wsią po 

lewej w oddali widzimy po raz pierwszy jezioro Dejnowa. Jedziemy 
drogą szutrową z miejscami luźnym piachem. Po lewej tereny letniskowe 

nad jeziorem. 

21,8   
Przecinamy rzekę Dajnę, na której przy drodze zbudowano małą 

elektrownię wodną. 

    
Za elektrownią jedziemy odcinkiem szutrowym, po czym wjeżdżamy do 
lasku. 

22,8   Wieś Staniewo składająca się z jednego domu z 1912 roku. 

23,7   Docieramy do lasu i wjeżdżamy na bardzo dobrą drogę szutrową. 

24,1   Asfalt. Skręcamy w lewo w dół. Szyld "Święta Lipka" 

24,4   Święta Lipka. Sanktuarium Maryjne po lewej stronie. 

 

http://www.it.mragowo.pl/noclegi/gizewo/domki-letniskowe/siedlisko-gizewo,1338,pl.html

