
Wędrówka Rowerowym Szlakiem               
Zamków Gotyckich 
na Powiślu



Malbork – Wielbark 
Bulwar nad Nogatem stanowi jednocześnie początek Rowerowego 
Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu. Na ścieżkę rowerową można 
dotrzeć bezpośrednio od zamku krzyżackiego, spod którego prowadzi 
dogodny zjazd.  

Na wysokości cmentarza komunalnego powstał podjazd, który prowadzi 
do lasu wielbarskiego.  Jadąc tym odcinkiem przejeżdżamy przez las 
(będąc w okolicy warto zjechać nad Nogat i zobaczyć śluzę Szonowo), 
który kończy się przy pobliskich polach. Przejeżdżamy przez nie, by po 
chwili ponownie wjechać do lasu, przez który biegnie nasza ścieżka. 

GMINA MALBORK
ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ SZLAKU - 2,5 km
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Wielbark – Gościszewo – Węgry – Uśnice – Sztumskie Pole 
– Jezioro Białe – Sztum 
Jadąc lasem dojeżdżamy do punktu wypoczynkowego, 
usytuowanego bezpośrednio nad Nogatem. Czeka tu na nas 
zadaszony ławostół, stojak na rowery, ławki oraz miejsce do 
rozpalenia ogniska. Wracając na ścieżkę jedziemy lasem, który  
kończy się przy pobliskich polach. Skręcamy w prawo na polną 
drogę. Minąwszy nieliczne zabudowania docieramy do niewielkiego  
skrzyżowania, na którym droga polna zbiega się z asfaltową. Skręcamy 
w prawo. Jedziemy prosto do najbliższego skrzyżowania. Przejeżdżamy 
na nim prosto podążając za oznakowaniem, kierując się do wsi Węgry, 
gdzie znajduje się punkt wypoczynkowy. Stamtąd jedziemy w kierunku 
lasu do Uśnic. Dojeżdżamy w ten sposób do ścieżki rowerowej biegnącej 
przez las, równolegle do pobliskiej asfaltowej drogi. Jedziemy ścieżką 
niemal 4 km aż do Jeziora Białego, od którego kierujemy się w stronę 
Sztumu docierając do przejazdu kolejowego.

        Zamek krzyżacki w Sztumie

MIASTO I GMINA SZTUM
ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ SZLAKU - 22 km
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Przejeżdżając przez niego jedziemy prosto ok. 700 metrów ulicą 
Reja, gdzie za budynkiem szkoły podstawowej (a przed kino-teatrem) 
skręcamy w prawo, kierując się na bulwar nad Jeziorem Sztumskim.

Sztum (Bulwar Zamkowy nad Jeziorem Sztumskim)  
Trafiamy w ten sposób na zmodernizowaną plażę miejską, z której 
mamy możliwość pojechania w dwóch kierunkach. Pierwszą opcją 
jest skierowanie się w prawo (stojąc twarzą do jeziora) ku torom 
kolejowym. Za drewnianym mostkiem skręcamy w lewo, dojeżdżamy 
na teren rekreacyjny w Zajezierzu. 
Wariant drugi - z plaży miejskiej jedziemy w lewo - Bulwarem Zamkowym 
nad Jeziorem Sztumskim, na którym czekają na nas liczne na tym 
odcinku atrakcje. Przejeżdżając bulwar i zostawiając za sobą zamek, 
jedziemy prosto mijając drewniany mostek, gdzie bulwar się kończy. 

Sztum – Barlewice – Pietrzwałd – Kalwa 
Z bulwaru podjeżdżamy w lewo pod niewielką górkę do ulicy Włady- 
sława Jagiełły, gdzie skręcamy w prawo. Jadąc chodnikiem ok. 150 m 
dojeżdżamy do skrzyżowania na Kalwę. Skręcamy w lewo kierując się na 
Barlewice. Odcinek do Kalwy ma długość około 7 km i charakteryzuje 
się  małym ruchem samochodowym. 

Kalwa - Stary Targ
W Kalwie mijając kościół przejeżdżamy przez zabudowania wsi. Mijamy 
również znajdujący się za kościołem punkt wypoczynku. Na końcu 
drogi skręcamy w prawo. Kierujemy się na Stary Targ.

GMINA STARY TARG
ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ SZLAKU - 29 km

Plac zabaw na bulwarze zamkowym

Bulwar Zamkowy w Sztumie



Alternatywne odcinki szlaku rowerowego w gminie 
Stary Targ: 

Stary Targ – Tropy Sztumskie – Bukowo
Odcinek ten biegnie w kierunku gminy Dzierzgoń. Mijając 
zabudowania Trop Sztumskich kierujemy się do Bukowa.  
Z Bukowa przez Żuławkę Sztumską, Jasną, Bągart i Nowiny 
dojedziemy do Dzierzgonia.
Tulice – Morany
Krótki szlak łącznikowy łączący gminę Mikołajki Pomorskie 
z gminą Dzierzgoń. Stanowi alternatywną drogę omijającą 
centrum Mikołajek Pomorskich, Prabuty i Stary Dzierzgoń. 
Istnieje możliwość przejechania tego odcinka bezpośrednio lub 
przejeżdżając przez wieś Olszówka.
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Krasna Łąka – Balewo – Dworek 
– Mikołajki Pomorskie  
W Krasnej Łące w pobliżu kościoła św. Anny znajduje się 
punkt wypoczynku. Wyjeżdżając z tego miejsca kierujemy się ku Balewu  
i znajdującego się tam punktu wypoczynkowego nad Jeziorem 
Balewskim. Z Balewa kierujemy się do Mikołajek Pomorskich przez 
Dworek, do którego wracamy tą samą trasą, którą przyjechaliśmy. 
Mijamy skrzyżowanie na Krasną Łąkę i kierujemy się prosto ku 
Mikołajkom Pomorskim, gdzie naprzeciwko urzędu gminy usytuowany 
został kolejny punkt wypoczynku i rekreacji.

Dworek – Perklice – Stążki – Rodowo – Prabuty
Z Mikołajek Pomorskich wracamy do Dworka. Po drodze skręcamy na 
skrzyżowaniu na którym stoi tablica kierunkowa informująca nas, że do 
Stążek mamy 3 km. Po drodze przejeżdżamy przez Perklice. Ze Stążek 
mamy 2 km do Rodowa, w którym skręcając w lewo skierujemy się 
do Prabut. Wjeżdżając do miasta kierujemy się ulicą Parkową, która 
doprowadzi nas do Placu Wolności – centrum miasta.

GMINA MIKOŁAJKI 
POMORSKIE
ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ SZLAKU - 34 km

Alternatywne odcinki szlaku rowerowego w gminie 
Mikołajki Pomorskie: 

Balewo – Cieszymowo
Wyjeżdżając z terenu rekreacyjnego przy Jeziorze Balewskim, 
skręcamy w prawo kierując się w stronę Cieszymowa. 
Cieszymowo – Stążki
Spokojny odcinek biegnący betonowymi płytami. 
Cieszymowo – Obrzynowo 
Szlak rowerowy na tym odcinku biegnie na starym nasypie 
kolejowym. Z Obrzynowa szlak wiedzie do Prabut.
Cieszymowo – Matule
Przejeżdżając przez Cieszymowo prosto dojedzie się drogą 
gruntową do wsi Matule, gdzie szlak rowerowy łączy się z gminą 
Stary Dzierzgoń. 

Stary Targ – Waplewo Wielkie 
W Starym Targu, jadąc prosto ulicą Świerczewskiego mijamy urząd gminy,  
za którym na skrzyżowaniu odbijamy w lewo (główną drogą) w kierunku 
Waplewa Wielkiego, w którym czeka na nas punkt wypoczynku. 
 
Waplewo Wielkie – Tulice – Nowy Targ – Krasna Łąka 
Przejeżdżamy przez Waplewo. Na końcu drogi znajduje się XIX–wieczna 
kolumna zwieńczona współczesną figurką Matki Boskiej. Kierując się  
w jej stronę, dojedziemy do świetlicy wiejskiej, przy której zlokalizowany 
jest punkt wypoczynku, stanowiący dobrą bazę wypadową do 
zwiedzenia okolicy. Wracając na ścieżkę kierujemy się na skrzyżowanie 
Ramoty – Morany, gdzie skręcamy na Morany w kierunku Tulic.  
W Tulicach minąwszy Jezioro Tulice skręcamy w prawo. Jedziemy  
w kierunku lasu, który prowadzi nas do Krasnej Łąki. 
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„Wioska cudów” w Rodowie / Młynówka Malborska - Kanał Juranda  

Pałac Sierakowskich w Waplewie Wielkim Punkt wypoczynkowy nad J. Balewskim
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Prabuty – Jezioro Sowica 
Ścieżka nad Jezioro Sowica biegnie z centrum miasta asfaltową 
nawierzchnią. Kierować musimy się na ulicę Kwidzyńską, z której 
odbijamy na ulicę Grunwaldzką i Jagiełły, ta z kolei prowadzi nas 
prosto do ulicy Rypińskiej. Stamtąd bezpośrednio trafimy nad Jezioro 
Sowica. Również i tu można odpocząć w punkcie wypoczynkowym.

Jezioro Sowica – Jakubowo – Cieszymowo 
Od strony jeziora kierować należy się na nasyp po dawnym torze 
kolejowym. Jadąc nasypem skręcamy w kierunku Obrzynowa.  
W centrum wsi czeka na nas skrzyżowanie na którym kierujemy się 
na Kamieniec, skręcając w prawo za wsią przy dawnej bazie SKR-u,  
aby ponownie wjechać na nasyp po dawnym torze kolejowym. 
Dojeżdżamy do Jakubowa, gdzie na rowerzystów czeka punkt 
wypoczynkowy. Następnie kierujemy się na Cieszymowo.

MIASTO I GMINA PRABUTY
ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ SZLAKU - 18,5 km

Matule – Stary Dzierzgoń 
Z Matul do Dzierzgonia wiedzie asfaltowa nawierzchnia. Mijając Piaski 
Morąskie dojedziemy do Starego Dzierzgonia.

Stary Dzierzgoń - Folwark 
Ścieżka w tym miejscu prowadzi asfaltową nawierzchnią drogi
wojewódzkiej. Będąc w Folwarku warto skierować się do znajdującego
się niedaleko Przezmarku.

Folwark – Przezmark 
Z Folwarku jedziemy cały czas prosto ponad trzy kilometry docierając  
do Przezmarku i znajdującego się tam jeziora, nad którym wybudowano 
punktu wypoczynku.

Folwark – Prakwice
Z Folwarku do Kielm jedziemy około 6 km. Droga prowadzi przez 
pola asfaltową, a następnie gruntową nawierzchnią. Mijamy po kolei 
okoliczne wsie takie jak Nowy Folwark, Protajny. 

GMINA STARY DZIERZGOŃ
ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ SZLAKU - 22,5 km

Prakwice – Dzierzgoń 
Do Prakwic dotrzeć można drogą powiatową o dobrej  

nawierzchni. Jadąc nią docieramy do ulicy Wojska Polskiego 
w Dzierzgoniu. Jadąc prosto mijamy targ miejski dojeżdżając do 

skrzyżowania. Skręcając w prawo miniemy most na rzece Dzierzgoń. 
Za mostem ponownie skręcamy w prawo i dojeżdżamy do zespołu 
poklasztornego.

Dzierzgoń – Nowiny 
Wyjeżdżając z terenu Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury, przy którym 
mieści się Punkt Informacji Turystycznej, ulicą Krzywą dojeżdżamy 
do skrzyżowania z ulicą Odrodzenia, skręcając w prawo pojedziemy 
ulicą Elbląską prowadzącą do Malborka i Elbląga. Za Osiedlem Jagiełły 
w Dzierzgoniu należy skręcić w prawo ku Lipowej Alei prowadzącej 
do miejscowości Nowiny. Na ścieżce rowerowej znajduje się punkt 
wypoczynku dla rowerzystów. 

Nowiny – Bągart
Przejeżdżamy przez Nowiny, gdzie skręcając w prawo dojedziemy 
do Bągartu. 

Bągart – Jasna
Z Bągartu kierujemy się do wsi Jasna (drogą powiatową). Odcinek 
ten prowadzi typowo żuławskimi, płaskimi terenami.

Jasna – Żuławka Sztumska 
Na skrzyżowaniu Budzisz – Złotnice skręcamy w lewo na Budzisz, 
dojeżdżając do Żuławki Sztumskiej.

Żuławka Sztumska – Bukowo 
Przejeżdżamy przez wieś i na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w kierunku 
Trop Sztumskich. Z Trop Sztumskich kierujemy się na Stary Targ.

MIASTO I GMINA DZIERZGOŃ
ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ SZLAKU - 28,5 km

Fontanna Rolanda w centrum Prabut 

Alternatywny odcinek szlaku rowerowego w gminie Dzierzgoń:
Morany – Dzierzgoń
Drogą powiatową od strony wsi Tulice wjeżdżamy do Moran,  
z których tą samą drogą jedziemy do Dzierzgonia. 



www.sztum.pl

Wydawca: VEGA Studio Adv. Tomasz Müller; 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 22/3A
www.grupavega.pl, e-mail: biuro@grupavega.pl

Opracowanie tekstu: Anna Mietlewska

Zdjęcia: Kamil Markowski, Janusz Ryszkowski, Krystian Kryszczak
archiwum Urzędu Miasta i Gminy Sztum, archiwa własne partnerów projektu

Zdjęcia lotnicze: Dariusz Paciorek „AEROART”

Opracowanie graficzne wg koncepcji UMiG w Sztumie

Przygotowanie do druku:  Agnieszka Zdaniewicz

Wydano na zlecenie: Urzędu Miasta i Gminy Sztum
82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

www.sztum.pl, e-mail: sztum@sztum.pl

VEGA Studio Adv.
Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved

Przedruk i powielanie w jakiejkolwiek formie jest zabronione

ISBN 978-83-63075-49-1

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013


