
Koło Gotyku



Powiśle i Żuławy to obszar bardzo dobrze skomunikowany z resztą Polski. Znajdu-
je się on w południowo-wschodniej części województwa Pomorskiego. Najwięk-
szymi miastami są Malbork i Kwidzyn.

Dojazd samochodem możliwy jest od strony autostrady A1 nowym 
mostem na Wiśle z węzła w Kopytkowie do Kwidzyna lub drogą kra-

jową nr 22 od strony Tczewa w kierunku Malborka. 

Od strony Warszawy najwygodniej dojechać z drogi krajowej nr 7, skręcając 
w Ostródzie na Iławę drogą krajową nr 16 i następnie w kierunku Susza. 

Z północy na południe osią komunikacyjną obszaru jest droga krajowa nr 55, bie-
gnąca z Grudziądza przez Kwidzyn, Sztum, Malbork do Nowego Dworu Gdań-
skiego.

Przez wschodnią część obszaru biegnie ważna krajowa linia kolejo-
wa z Gdańska do Warszawy.  Węzłami przesiadkowymi na niej są sta-

cje w Tczewie i Malborku. Niektóre pociągi zatrzymują się również w Prabutach. 

Lokalny ruch pasażerski obsługują szynobusy, kursujące między Malborkiem 
a Grudziądzem przez Sztum i Kwidzyn. Zabierają one ograniczoną liczbę rowe-
rów. 

Najważniejszym węzłem kolejowym jest Malbork, z którego dojechać można do 
Trójmiasta, Elbląga, Tczewa, Grudziądza oraz Sztumu, Prabut i Kwidzyna. 

Przez Kwidzyn, Sztum i Dzierzgoń przebiega fragment międzynaro-
dowego szlaku rowerowego R1, oznakowany symbolem zielonego 

roweru. Biegnie on od strony Bydgoszczy przez Powiśle w kierunku Elbląga. 

Wzdłuż biegu Wisły przebiega czarny szlak Doliny Dolnej Wisły, a docelowo 
wzdłuż rzeki poprowadzona będzie Wiślana Trasa Rowerowa.

Komunikacja
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KRĘĆ KOŁO GOTYKU!

Dawno, dawno temu, w dolinie Dolnej Wisły, wśród puszcz i bagien Pomorza... 
Taki bajkowy wstęp pasuje do rozpoczęcia gawędy o Powiślu i Żuławach. Na po-
łudnie od obleganych przez turystów plaż Bałtyku i gwarnego Gdańska, na pół-
noc od znanego Torunia, na wschód od jezior Mazur i Warmii oraz na zachód od 
Wisły znajdują się dwie, mniej znane wśród turystów, a bardzo ciekawe krainy hi-
storyczne. 

Żuławy powstały zaledwie kilka tysięcy lat temu z żyznych osadów zgromadzo-
nych przez Wisłę przy jej ujściu. Zwane są one „krainą wydartą morzu” i ukształto-
wane zostały pracą rąk ludzkich w ciągu ostatnich kilkuset lat. Prym wiedli w tym 
mennonici - mało znany odłam religijny protestantów z terenów dzisiejszych Ni-
derlandów. Do dzisiaj pozostały po nich zabytkowe cmentarze i domy podcie-
niowe, rozsiane po terenie Żuław i Doliny Dolnej Wisły. Są tu też liczne zabytko-
we, gotyckie kościoły i kapliczki. Perełką Żuław jest położony w ich sercu Nowy 
Staw - dawna stolica tego obszaru. Najcenniejszym zabytkiem tego regionu jest 
największy w Europie ceglany pokrzyżacki zamek w Malborku. 

Na południe od Żuław rozciąga się pagórkowate i malownicze Powiśle. Znajdują 
się na nim liczne jeziora, a wśród nich ukryte ciekawe miasta i miasteczka. Nawet 
najmniejsze miejscowości mają kilka wieków historii, a zaskoczeniem będzie na 
pewno liczba wielkich, ceglanych kościołów, pochodzących głównie ze średnio-
wiecza. Jest tu też kilka zamków i pozostałości po nich. Szczególnie godne uwa-
gi są zamki w Kwidzynie i Sztumie oraz ruiny warowni w Dzierzgoniu, Prabutach 
oraz malowniczo położony na zalesionym cyplu jezior Motława Wielka, zamek w 
Przezmarku. Budowle te wznieśli Krzyżacy po wyparciu zasiedlających te tereny 
pierwotnie plemion pruskich. W XVII wieku na Powiślu toczyły się wojny polsko-
szwedzkie, zakończone pokojem w Sztumskiej Wsi. Okres późniejszy zdominowa-
ło osadnictwo niemieckie, któremu przeciwstawiała się ludność polska, zrzeszając 
się pod znakiem Rodła. Ośrodkami takiej działalności był między innymi otoczo-
ny pięknym parkiem pałac w Waplewie, siedziba rodu Sierakowskich, obecnie Mu-
zeum Tradycji Szlacheckiej.

Przez te wszystkie miejsca biegną, głównie mało uczęszczanymi asfaltowymi 
i gruntowymi drogami znakowane szlaki rowerowe. Jest ich ponad czterysta kilo-
metrów i tworzą spójną, dobrze oznakowaną sieć. W ramach projektu współpra-
cy trzech lokalnych grup działania na tym terenie wybrano i wyposażono piętna-
ście kwater „przyjaznych rowerzystom”.  Obiekty te gotowe są na przyjęcie indywi-
dualnych turystów oraz grup rowerowych. Pozwalają na bezpieczne przechowa-
nie rowerów i wyposażone są w narzędzia do ich naprawy.

W folderze zaprezentowano  siedem najciekawszych propozycji wycieczek rowe-
rowych po obszarze Powiśla i Żuław. Znacznie więcej informacji, w tym ślady GPS 
tych tras, znajduje się na portalu informacyjnym www.kologotyku.pl.

Zostań rycerzem na rowerze!



Zamki Powiśla i Żuław: na rowerowym szlaku

Niewielki obszar Powiśla i Żuław był kilkaset lat temu sercem Państwa Krzyżackie-
go. Tym doskonałym budowniczym zawdzięczamy dzisiaj możliwość zwiedzania 
licznych warowni pokrzyżackich. 

Monumentalna bryła wzniesionego z czerwonej cegły zamku malborskiego, ma-
jestatycznie położona nad spokojnym Nogatem, dominuje nad całym miastem. 
Dobrze skomunikowany z resztą kraju Malbork jest znakomitym punktem rozpo-
częcia wycieczek rowerowych po tym terenie. Zwiedzanie licznych wystaw Mu-
zeum Zamkowego to znakomity początek poznawania tajemnic i mniej znanych 
miejsc oraz zabytków Powiśla i Żuław.

Znajdujący się w Kwidzynie zespół zamkowo-katedralny z doskonale zachowa-
nym potężnym gdaniskiem jest niemal równie interesujący, a znacznie mniej zna-
ny, niż zamek malborski. Mieści się tu ciekawe muzeum oraz Krypta Wielkich Mi-
strzów. Warto zobaczyć również samo miasto z licznymi XIX-wiecznymi, neogo-
tyckimi budowlami dawnych koszar. Kwidzyn znacznie zyskał dzięki doprowadze-
niu przez most na Wiśle bezpośredniej drogi do autostrady A1. Doskonałym miej-
scem do oglądania zamku i miasta jest punkt widokowy w znajdującej się na dru-
gim brzegu rzeki Liwy miejscowości Mareza. 

W niewielkiej odległości od tych dwóch warowni mieszczą się jeszcze cztery sła-
biej zachowane, ale bardzo ciekawe warownie. Jest to zamek w Sztumie oraz po-
zostałości zamków w Prabutach i Dzierzgoniu. Częściowo zachowane, niezwykle 
urokliwie położone na zalesionym cyplu wrzynającym się głęboko w toń jeziora 
Motława Wielka są także ruiny zamku w Przezmarku. Zamki te, poza zamkiem w 
Kwidzynie, połączone są stukilometrowym, oznakowanym czerwonym kolorem 
szlakiem rowerowym „Zamków Powiśla”.

Dzierzgoń: na kartach historii
Niewielkie miasteczko z bogatą historią - tak w skrócie 
opisać można Dzierzgoń. To tu rozegrała się w 1234 roku 
wielka bitwa między plemionami pruskimi a wojskami 
polsko-krzyżackimi, w wyniku którego cały ten obszar 
przeszedł we władanie Państwa Zakonnego. Krzyżacy 
w pobliżu dawnej pruskiej warowni założyli miasto, któ-
re nazwali Christburg. Z zamku zachowały się  do dzi-
siaj jedynie fundamenty. Warto tu zobaczyć gotycki ko-
ściół, kaplicę cmentarną oraz dawny klasztor pofrancisz-
kański. Ze Wzgórza Zamkowego rozpościera się piękny 
widok na panoramę okolicy. Dzierzgoń jest obowiązko-
wym punktem wycieczek rowerowych po okolicy. Krzy-
żują się tu trzy ważne szlaki: Zamków Powiśla (czerwo-
ny), Kościołów Powiśla (niebieski) i zielony szlak R1. 

Nowy Staw: dawna stolica Żuław
Godne uwagi, położone w sercu Żuław nad rzeką 
Świętą miasto handlowe z zachowanym średnio-
wiecznym układem urbanistycznym. Warto w nim 
zobaczyć w szczególności gotycką kolegiatę pod 
wezwaniem Świętego Mateusza, będącą najwięk-
szym kościołem na Żuławach, a także  neogotyc-
ki kościół z charakterystyczną wieżą zwany „Ołów-
kiem”, mieszczący obecnie galerię sztuki, prostokąt-

ny, duży rynek, zabytkowe kamienice oraz zabytki techniki - wieżę ciśnień, sło-
downię i cukrownię. 

Prabuty: gród olbrzymów
Riesenburg, czyli „gród olbrzymów”, tak brzmiała daw-
na nazwa tego miasta. Położone jest na malowniczym 
wzniesieniu pomiędzy jeziorami, które niemal z każdej 
strony otaczają miasto. Z dawnego średniowieczne-
go założenia po zniszczeniach ostatniej wojny zacho-
wała się jedynie niewielka część dawnej chwały. Warto 
zobaczyć pozostałości murów miejskich z Bramą Kwi-
dzyńską, relikty zamku kapituły pomezańskiej ze współ-
czesnymi makietami budowli średniowiecznych, XIX-
wieczną fontannę Rolanda na rynku, wodociągi miejskie 
z XVIII wieku oraz trzy zabytkowe kościoły, w tym gotyc-
ką farę i tzw. „Kościół Polski” w pobliżu zamku. Można tu 
zobaczyć miniaturę dawnego zamku prabuckiego.

Sztum: tu wypoczywali Wielcy Mistrzowie
Położony między Malborkiem a Kwidzynem Sztum 
to malownicze miasteczko wciśnięte między dwa 
jeziora. Na przesmyku między nimi Krzyżacy pobu-
dowali zamek. Osłaniał od południa stolicę Zako-
nu-Malbork, służył także jako letnia siedziba Wielkich 
Mistrzów. Zamek zachował się częściowo do czasów 
dzisiejszych. Atrakcją miejscowości jest pięknie od-
nowiony w ostatnich latach Bulwar Zamkowy. Jest 
to wspaniałe miejsce na relaksujący spacer. W mie-
ście zachował się gotycki kościół św. Anny, w daw-
nym kościele ewangelickim przy rynku znajduje się 
mała ekspozycja muzealna poświęcona historii Zie-
mi Sztumskiej.
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Mareza



Najbardziej charakterystycznym elementem budownictwa żuławskiego są domy 
podcieniowe. Wzniesione z drewna i cegły, były siedzibami bogatych chłopów, 
uprawiających żyzną ziemię delty Wisły. Najstarsze pochodzą z XVIII wieku. Pod-
cień, czyli taras znajdujący się poniżej podpartej drewnianymi, zwykle bogato 
rzeźbionymi kolumnami części domu zwanej wystawką, stanowi wyróżniający 
się element żuławskiej architektury. Największe i najładniejsze domy podcieniowe 
zobaczyć można m.in. w Nowym Stawie, a także we wsiach: Klecie, Stalewo, Świer-
ki, Lasowice Wielkie czy Bystrze.

Mennonici, zwani także „olędrami”, to nazwa skrajnego w swoich poglądach odła-
mu religijnego holenderskich anabaptystów, którzy znaleźli na tych podmokłych 
terenach swoją drugą ojczyznę, uciekając przed prześladowaniami z terenu dzi-
siejszych krajów Beneluksu. Z uwagi na swoje umiejętności w osuszaniu bagien 
byli oni życzliwie witani przez polskich władców na terenie Żuław i doliny Wisły. 
Mimo, że nigdy nie byli liczni, swoją wytrwałą pracą przyczynili się znacznie do 
dzisiejszego wyglądu tych terenów. Prześladowani przez władze pruskie w XIX 
wieku ponownie opuścili te ziemie, a ich historię definitywnie zakończyły wysie-
dlenia po II wojnie światowej. Pamiątką ich oryginalnej, surowej religii są pojedyn-
cze zbory oraz cmentarze, na których zachowały się bogato rzeźbione nagrobki. 
Najpiękniejsze zobaczyć można w Stogach koło Malborka (największy cmentarz 
na Żuławach), Szaleńcu oraz w Barcicach.

Domy podcieniowe i cmentarze mennonickie Zabytkowe kościoły Powiśla i Żuław

Powiśle i Żuławy to region niezwykle nasycony cennymi zabytkami architektury 
sakralnej. Znajduje się tu kilkadziesiąt pochodzących ze średniowiecza, gotyckich 
kościołów. Były one budowane w pierwszych latach po umocnieniu się w XIII i XIV 
wieku władzy krzyżackiej. Nowi władcy dążyli do chrystianizacji pogańskich, pier-
wotnych mieszkańców tych terenów - Prusów. 

Większość kościołów zachowała się do dziś. Wielkim zaskoczeniem dla rowerzy-
sty będzie na pewno fakt, że w czasie jednodniowej wycieczki zobaczyć może on 
tak liczne cenne zabytki w tak niewielkich miejscowościach, jakimi do dzisiaj jest 
większość wsi Powiśla. 

Do najciekawszych należą (w porządku alfabetycznym) kościoły w Bągarcie, Czar-
nem Dolnym, Dzierzgoniu, Gardei, Jasnej, Kalwie, Krasnej Łące, Lichnowach, Króle-
wie, Miłoradzu, Nowym Targu, Nowym Stawie, Obrzynowie, Pietrzwałdzie, Prabu-
tach, Starym Dzierzgoniu, Starym Mieście, Sztumie, Trumiejach, Tychnowach, Żu-
ławce Sztumskiej, Nebrowie Wielkim, Sadlinkach, sanktuaria Świętej Rodziny w Ry-
jewie i bł. Doroty z Mątów w Mątowach Wielkich oraz ruiny kościoła w Gnojewie i 
ossuarium (kaplica cmentarna) we wsi Bystrze.
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 Nowy Staw

Stogi k. Malborka

Ryjewo



Powiśle było domem wielu słynnych rodzin szlacheckich. Rody te, często pocho-
dzące jeszcze z czasów średniowiecznych, reprezentowały pomorską szlachtę w 
tworzeniu szlacheckiej Rzeczypospolitej. Część z tych rodów uległa w okresie za-
borów germanizacji, lecz przykłady np. rodziny Sierakowskich z Waplewa Wielkie-
go mogą być chlubą i dumą dla każdego Polaka. Dziś ich dawny majątek jest jed-
nym z największych zachowanych zespołów dworsko-pałacowych na tym tere-
nie. Mieści się w nim obecnie Muzeum Tradycji Szlacheckiej. 

Na ziemi sztumskiej i kwidzyńskiej znajduje się w sumie kilkadziesiąt ciekawych 
obiektów tego typu. Do najciekawszych należą (w porządku alfabetycznym) lepiej 
lub gorzej zachowane dwory w Cieszymowie Wielkim, Czerninie, Górkach koło 
Kwidzyna, Klecewie, Krzykosach, Liczu, Otłowcu, Podzamczu, Rakowcu, Stążkach 
i mieszczące dzisiaj stadniny koni założenia dworskie w Nowej Wiosce i Miłosnej.

Powiśle i Żuławy to miejsce, gdzie od wieków człowiek próbował ujarzmić żywioł 
wody. Najciekawszym zabytkiem hydrotechniki niewątpliwie jest na tym terenie 
zespół śluz w Białej Górze. Składa się on z trzech obiektów. Pierwsza śluza tzw. 
Wielki Upust, została wybudowana w 1852 r. Największe znaczenie ma śluza ko-
morowa zbudowana w 1916 r. Służy ona do regulacji przepływu wód odpływa-
jących z Wisły do Nogatu. Komora śluzy ma konstrukcję betonową obłożoną ce-
głą klinkierową. Zamykają ją dwuskrzydłowe stalowe wrota o napędzie ręcznym. 
Wybudowana  w latach 30-tych XX w. mała śluza w ujściu Liwy do Nogatu obec-
nie jest nieużywana.

Mało kto wie natomiast, że płynąca przez miasto i fosę zamku w Malborku rzeczka, 
zwana Młynówką ma swój początek w Jeziorze Balewskim 30 kilometrów od Mal-
borka. Została ona sztucznie poprowadzona w XIII wieku przez Krzyżaków. Podzi-
wiać należy precyzję budowniczych, którzy na tak długim odcinku potrafili nadać 
wodzie odpowiedni spadek i poprowadzić kanał w poprzek przeszkód tereno-
wych, takich jak np. struga w Jurkowicach. Przy samej linii kolejowej Gdańsk-War-
szawa znajduje się tam jeden z najstarszych w Polsce, ceglanych akweduktów. 

Rodowe gniazda: dwory i pałace Powiśla Na szlakach hydrotechniki

Panorama Białej Góry Fot. Dariusz Paciorek
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„Wielka Pętla” wokół Zamków Powiśla Przebieg wycieczki

Długość trasy: 230 kilometrów.

Proponowane etapy dzienne:
1) Tczew – Prabuty; dystans: 84 km;

2) Prabuty – Sztum; dystans: 78 km;

3) Sztum – Tczew; dystans: 68 km.

„Wielka Pętla” to propozycja dla rowerowych obieżyświatów, którzy cenią sobie 
nieco dłuższe, kilkudniowe wycieczki. Cała trasa liczy 230 kilometrów i opiera się 
o główną oś znakowanego, czerwonego „Rowerowego Szlaku Zamków Gotyckich 
na Powiślu”. Trasę poprowadzono bocznymi drogami asfaltowymi o niewielkim 
ruchu samochodów, a także leśnymi i polnymi duktami. 

Najłatwiej wystartować z doskonale skomunikowanego dworca w Tczewie. Roz-
poczynając i kończąc wyprawę w Malborku lub Kwidzynie oszczędzamy około 
20 kilometrów na dojazd do i z trasy ruchliwą „berlinką”, czyli drogą krajową nr 22. 

Po drodze zobaczyć można najciekawsze zabytki tego obszaru. Są to zachowane 
w całości lub części zamki pokrzyżackie w Malborku, Kwidzynie, Sztumie, Dzierz-
goniu, Prabutach i Przezmarku. Chcąc zapoznać się z ciekawą historią każdego 
z nich, bądź „rzucić okiem” na kryjące wiele zagadek ruiny, wycieczkę warto roz-
łożyć przynajmniej na trzy dni. Na trasie znajdziemy wiele różnorodnych kwater, 
w tym obiekty „przyjazne rowerzystom” o zróżnicowanym standardzie i cenie, od 
kwater agroturystycznych i pokoi gościnnych po stylowe hotele i pensjonaty. 

Trasa pozwala zobaczyć nie tylko zamki gotyckie, ale i inne godne uwagi atrakcje 
Powiśla i Żuław. Na szlaku znajduje się wiele zabytkowych pałaców, dworków, par-
ków, a także rezerwatów przyrody. Ciekawostką w Dolinie Wisły są obiekty hydro-
techniczne i pamiątki po kulturze mennonickiej z domami podcieniowymi i stary-
mi cmentarzami na czele. Krajobraz na trasie jest dość zmienny: od rozległych pól 
i pastwisk w Delcie Wisły, po pagórkowaty, urozmaicony jeziorami teren północ-
nej części Pojezierza Iławskiego.

0 230 Tczew - dworzec PKP. Warto zobaczyć Stare Miasto w Tczewie
7 223 Knybawa - most na Wiśle z przedwojennymi, umocnionymi przyczół-

kami
10 220 Kończewice - gotycki kościół z XIV/XV wieku
15 215 Lisewo Malborskie - gotycki kościół z XIV wieku, w pobliżu zabytko-

we, XIX wieczne mosty tczewskie
22 208 Lichnowy - gotycki kościół z XIV wieku
29 201 Nowy Staw - średniowieczny układ urbanistyczny z dużym prosto-

kątnym rynkiem, gotycka fara, neogotycki kościół zwany „Ołówkiem” 
(obecnie Galeria Żuławska), liczne XIX wieczne, ceglane obiekty po-
przemysłowe

38 192 Stogi - największy na Żuławach cmentarz mennonicki
45 185 Malbork - Zamek Krzyżacki (muzeum), pozostałości średniowieczne-

go miasta
56 174 Węgry - rezerwat przyrody „Parów Węgry”
68 162 Sztum - zamek pokrzyżacki, letnia rezydencja Wielkich Mistrzów, od-

nowiony bulwar nad jeziorem Sztumskim, średniowieczny układ urba-
nistyczny

80 150 Stary Targ - kościół z pocz. XX wieku, miejsce zawarcia rozejmu w cza-
sie wojen polsko-szwedzkich w 1629 roku

85 145 Waplewo Wielkie - pałac i park pałacowy rodu Sierakowskich, obecnie 
Muzeum Tradycji Szlacheckiej

96 134 Dzierzgoń - relikty zamku krzyżackiego na Wzgórzu Zamkowym, klasz-
tor pofranciszkański, gotycki kościół i kaplica cmentarna

113 117 Przezmark - ruiny zamku krzyżackiego nad jeziorem Motława Wielka
142 88 Jezioro Sowica - początek trasy rowerowej na dawnym nasypie ko-

lejowym
146 84 Prabuty - relikty zamku, gotycka konkatedra, dawny „Kościół Polski”, XIX 

wieczna fontanna na rynku, XVIII wieczne wodociągi pod rynkiem, po-
zostałości murów obronnych

159 71 Szadowski Młyn - zalew nad rzeką Liwą, Uniwersytet WOŚP
170 60 Kwidzyn - gotycki zespół zamkowo-katedralny, Krypta Wielkich Mi-

strzów, układ urbanistyczny, liczne kamienice z XIX i XX wieku oraz go-
tyckie i neogotyckie zabytki sakralne, zespoły dawnych koszar

171 59 Mareza - punkt widokowy, dawna stacja kolei wąskotorowej
175 55 Lipianki - nowy most na Wiśle
196 34 Biała Góra - zabytkowy układ hydrotechniczny śluz na Nogacie i Liwie
198 32 Piekło - gotycki kościół, Dom Polski, rozlewisko Starego Nogatu
203 27 Las Łęgowy nad Nogatem - rezerwat przyrody
219 11 Mątowy Wielkie - gotycki kościół, sanktuarium bł. Doroty z Mątowów
223 7 Most Knybawski
230 0 Tczew PKP

 - Zamek Krzyżacki (muzeum), pozostałości średniowieczne-

strzów, układ urbanistyczny, liczne kamienice z XIX i XX wieku oraz go-
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Przezmark

Sztum Fot. J. Marciuk Jezioro Dzierzgoń



Kwidzyn

Krzykosy

Szadowski Młyn

Licze

W dolinie rzeki Liwy Przebieg wycieczki

Długość trasy: 36 kilometrów.

Przebieg: Kwidzyn - Górki - Rakowiec - Ośno - Brokowo - Tychnowy - Podzam-
cze - Mareza - Kwidzyn.

Czas przejazdu: 5-6 godzin (ok. 2h zwiedzanie).

Sugerowany rodzaj roweru: górski lub trekkingowy.

Nawierzchnia i trudność: większość trasy (ok. 25 km) prowadzi lokalnymi droga-
mi asfaltowymi lub ścieżkami rowerowymi. Trasa łatwa.

Oznakowanie: Jest to trasa poprowadzona poza znakowanymi szlakami rowe-
rowymi. 

Warianty: Możliwe jest wydłużenie trasy do 50 kilometrów na odcinku Kwidzyn 
- Ośno i przejazd przez Licze, Otoczyn i Krzykosy. Znajdują się tam interesujące 
dwory i pałace. 

Opis trasy:
Wycieczkę najlepiej rozpocząć w Kwidzynie u stóp imponującego kompleksu 
Zamku Kapituły Pomezańskiej i nieopodal znajdującej się Katedry i Krypty Wiel-
kich Mistrzów. Miasto to posiada połączenia PKP z Malborkiem i Grudziądzem.

Większość trasy biegnie pagórkowatymi, malowniczymi terenami Pojezierza Iław-
skiego na wschód od Kwidzyna. Jadąc, dwukrotnie pokonuje się na tym odcinku 
rzekę Liwę, w miejscowości Górki na wyjeździe z Kwidzyna oraz w uroczym zakąt-
ku zwanym Szadowskim Młynem. Znajduje się tam zalew na rzece Liwie i dawny 
młyn, w którym obecnie mieści się Uniwersytet Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Pozostała część trasy biegnie również wzdłuż dolnego biegu Liwy, poniżej 
Kwidzyna, na nizinnym terenie Doliny Dolnej Wisły. Natężenie ruchu na drogach, 
którymi prowadzi trasa, jest raczej małe. 

Pokonując trasę w kierunku z Kwidzyna na Górki, rowerzysta ma do zdobycia dłu-
gi, łagodny podjazd w Kwidzynie (najbardziej stromy odcinek w pobliżu zamku),
a następnie jedzie się terenem falistym bez dużych deniwelacji. 

0 35,8 Kwidzyn - gotycki zespół zamkowo-katedralny, Krypta Wielkich Mi-
strzów, układ urbanistyczny, liczne kamienice z XIX i XX wieku oraz 
gotyckie i neogotyckie zabytki sakralne, zespoły dawnych koszar

1,7 34,1 Kwidzyn (PKP) 
3,8 32,0 Górki - dawny dwór, obecnie Warsztaty Terapii Zajęciowej
9,5 26,3 Rakowiec - kościół gotycki z XIV wieku, założenie dworskie, w po-

bliżu nasyp dawnej linii kolejowej
14,8 21,0 Ośno
16,0 19,8 Szadowski Młyn - obiekt szkoleniowy WOŚP w dawnym młynie, 

zalew na Liwie
20,5 15,3 Brokowo
24,8 11,0 Tychnowy - gotycki kościół z XIV wieku
29,0 6,8 Podzamcze - cmentarz mennonicki, hotel „Biały Dwór” - ładnie za-

gospodarowany dwór wraz z parkiem
34,7 1,1 Mareza - punkt widokowy i miejsce odpoczynku z widokiem na 

zamek w Kwidzynie, pozostałości cmentarza mennonickiego
35,8 0,0 Kwidzyn
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Wśród malowniczych jezior
w okolicach Prabut Przebieg wycieczki

Długość trasy: 38 kilometrów.

Przebieg: Prabuty - Gonty - Górowychy - Rodowo - Stążki - Perklice - Dworek - Ba-
lewo - Linki - Cieszymowo  Wielkie - Obrzynowo - Prabuty.

Czas przejazdu: 5-6 godzin (ok. 2h zwiedzanie).

Sugerowany rodzaj roweru: górski, ewentualnie trekkingowy.

Nawierzchnia i trudność: w większości utwardzone drogi gruntowe, miejscami 
także asfalt. Trasa łatwa.

Oznakowanie: trasa w całości biegnie znakowanymi szlakami rowerowymi, czer-
wonym i niebieskim prabuckim i czerwonym „Zamków Gotyckich” oraz czarnym 
„Jeziora Balewskiego”.

Opis trasy:
Trasa zatacza pętlę wokół największych jezior okolic Prabut - jezioro Liwieniec (re-
zerwat przyrody) oraz zdatne do kąpieli jezioro Sowica. Ładnie urządzona pla-
ża znajduje się także nad jeziorem Balewskim. Największym akwenem w okoli-
cy jest malownicze Jezioro Dzierzgoń. Większość trasy wiedzie nad wodą, dlate-
go też podróżując latem warto zabrać ze sobą ekwipunek plażowicza. Listę cieka-
wych miejsc na trasie wypełniają także liczne zabytki sakralne oraz ciekawe dwo-
ry i pałace.

Wycieczkę najlepiej rozpocząć w Prabutach. Górująca nad miastem potężna wie-
ża należy do zbudowanej XIV wieku katedry. Warto zobaczyć pozostałości zam-
ku, mury obronne, gotycką Bramę Kwidzyńską a także tzw. Kościół Polski oraz sto-
jącą przy dawnych murach miniaturę prabuckiego zamku i katedry. Ciekawost-
ką na skalę europejską są tu powstałe w 1728 roku miejskie wodociągi. Wyjeżdża-
jąc z miasta w kierunku północnym skręcamy w prawo wzdłuż Jeziora Dzierzgoń 
w kierunku Rodowa. W tej wsi dopatrzeć się można dziwacznych rzeźb, a to za 
sprawą artystów i studentów gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, którzy wybra-
li sobie to miejsce na plenery malarsko-rzeźbiarskie. 

Dalej trasa wiedzie w kierunku jeziora Balewskiego. We wsi Stążki zobaczyć moż-
na XVIII- wieczny dwór, który powstał w miejscu średniowiecznego kasztelu. Ob-
jeżdżając jezioro docieramy do wsi Cieszymowo Wielkie, gdzie warto odwiedzić 
XIX wieczny dwór. Wjeżdżamy tu na nasyp dawnej linii kolejowej, którą dojechać 
można aż do Jeziora Sowica, gdzie zjeżdżamy z nasypu, aby powrócić do Prabut.

0
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0,0 38,0 Prabuty (PKP) 
1,8 36,2 Prabuty - pozostałości murów miejskich z Bramą Kwidzyńską, relik-

ty zamku kapituły pomezańskiej z makietami budowli średniowiecz-
nych, układ urbanistyczny z rynkiem, fontanna Rolanda na rynku, wo-
dociągi miejskie z XVIII wieku, trzy zabytkowe kościoły, w tym gotyc-
ka fara i tzw. „Kościół Polski” w pobliżu reliktów zamku

5,3 32,7 Gonty
7,2 30,8 Górowychy

11,0 27,0 Rodowo - kościół eklektyczny,  „Wioska Cudów” - znaczna liczba 
rzeźb, ustawionych w całej wsi i wykonanych w czasie plenerów rzeź-
biarskich przez artystów rzeźbiarzy i studentów gdańskiej Akademii 
Sztuk Pięknych

12,3 25,7 Stążki - odnowiony dwór zbudowany w miejscu średniowiecznego, 
krzyżackiego dworu

14,6 23,4 Perklice
16,6 21,4 Dworek
19,3 18,7 Balewo
19,8 18,2 Balewo, kąpielisko ok. 200 m. od trasy
22,5 15,5 Linki
24,0 14,0 Cieszymowo Wielkie - pozostałości majątku, kaplica w dawnej wo-

zowni, zlikwidowana linia kolejowa Prabuty - Cieszymowo Wielkie: 
pozostałości wiaduktów, malownicze widoki na nasypach

27,9 10,1 Jakubowo - miejsce po dawnej stacji kolejowej, dzikie kąpielisko nad 
Jeziorem Dzierzgoń 

31,7 6,3 Obrzynowo - przebudowany kościół gotycki
36,0 2,0 Jezioro Sowica: - miejsce do kąpieli
38,0 0,0 Prabuty (PKP)
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Prabuty Fot. Dariusz Paciorek

Stążki

Szlak rowerowy w okolicach Jakubowa



Ze Sztumu do Białej Góry i Ryjewa Przebieg wycieczki

Długość trasy: 41 kilometrów (dodatkowo, dojazdy do znajdujących się w pobli-
żu - „Szańców Szwedzkich” oraz mennonickich cmentarzy to około 4 km).

Przebieg: Sztum – Sztumskie Pole – Biała Góra – Benowo – Ryjewo – Klecew-
ko – Postolin – Czernin - Sztum.

Czas przejazdu: 5-6 godzin (ok. 2h zwiedzanie).

Sugerowany rodzaj roweru: Na trasę polecić można rowery trekkingowe. 

Nawierzchnia i trudność: Niemal w całości trasa prowadzi lokalnymi drogami as-
faltowymi. Ma ona charakter łatwy.

Oznakowanie: Około 15 kilometrów trasy biegnie międzynarodowym, znakowa-
nym szlakiem R1 (Sztum – rozwidlenie dróg na południe od Białej Góry). Pozostała 
część trasy jest nieznakowana, ale przebieg ma charakter intuicyjny.

Warianty: Alternatywą dla odcinka Sztum – Biała Góra (dla ominięcia dość ruchli-
wej drogi o kiepskiej nawierzchni) jest przejazd drogą rowerową o nawierzchni 
gruntowej ze Sztumskiego Pola na Uśnice, a następnie drogą leśną wzdłuż Noga-
tu do Białej Góry. Wówczas długość trasy zwiększy się o około 4 kilometry. 

Opis trasy: Trasa prowadzi przez dwie krainy geograficzne, całkowicie od siebie 
odmienne – Dolinę Wisły i Pojezierze Iławskie. Część wschodnia to ukształtowany 
przez lodowiec teren Pojezierza Iławskiego. Jest to obszar pagórkowaty o cieka-
wym krajobrazie i rozległych panoramach. Przeplatają się tu rozległe pola i duże 
kompleksy leśne. Odcinek od Sztumu do Białej Góry biegnie dużym kompleksem 
leśnym sosnowych lasów Puszczy Sztumskiej. Również w okolicach Ryjewa kra-
wędź wysoczyzny porośnięta jest ładnymi lasami sosnowymi z fragmentami la-
sów mieszanych i liściastych. 

Natomiast odcinek w dolinie Wisły, od Białej Góry do Benowa, to płaski, zmelioro-
wany, poprzecinany licznymi kanałami teren. 

Szczególnie godnymi uwagi miejscami są Sztum oraz Biała Góra i Ryjewo. Na 
zwiedzanie każdego z tych miejsc poświęcić należy od 30 minut do 1 godziny. 
Warto również zatrzymać się na obejrzenie obu cmentarzy w Barcicach (są poło-
żone w pobliżu, ale nie na samej trasie). Odnalezienie „Szańców Szwedzkich” jest 
dość trudne, dlatego rowery rekomenduje się zostawić przy leśniczówce Benowo,
a o drogę zapytać leśniczego.

0 41,0 Sztum - średniowieczne założenie urbanistyczne, częściowo zacho-
wany zamek pokrzyżacki, pozostałości murów miejskich, dwa zabyt-
kowe kościoły, zrewitalizowany rynek, bulwar nad jeziorem Sztum-
skim

4,8 36,2 Sztumskie Pole - niewielkie kąpielisko nad Jeziorem Białym
12 29,0 Biała Góra - unikalny w skali kraju kompleks hydrotechniczny śluz na 

Nogacie oraz Liwie, punkt widokowy, nowa marina
16,5 24,5 Benowo - neogotycki kościół, pozostałości tzw. „Szwedzkich Szań-

ców” – fortyfikacje ziemne z wojny polsko-szwedzkiej 1627-1629
20,0 21,0 Barcice - dwa zabytkowe cmentarze mennonickie
22,0 19,0 Mątowskie Pastwiska
24,0 17,0 Ryjewo - dwa zabytkowe kościoły, liczne zabytki ceglanego budow-

nictwa z XIX/XX wieku
33,8 7,2 Postolin - kościół neogotycki z wysoką wieżą, pozostałości dawne-

go majątku
38,5 2,5 Czernin - dawny pałac rodziny Donimirskich, pozostałości majątku 

dworskiego i parku
41,0 0,0 Sztum
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Szlakiem Kościołów Powiśla Przebieg wycieczki

Długość trasy: 46 kilometrów.

Przebieg: Dzierzgoń – Nowiny – Bągart – Jasna – Żuławka Sztumska – Bukowo 
– Tropy Sztumskie – Stary Targ – Waplewo Wielkie – Olszanka – Kuksy (jezioro) – 
Dzierzgoń.

Czas przejazdu: 6-8 godzin (ok. 2h zwiedzanie i odpoczynki).

Sugerowany rodzaj roweru: Rowery trekkingowe i turystyczne. 

Nawierzchnia i trudność:  Trasa posiada dobre nawierzchnie asfaltowe. Tylko 4km 
odcinek Żuławka Sztumska – Jasna to dobra droga gruntowa. Trasa dość długa, 
prowadzi przez otwarte tereny - uwaga na wiatr!

Oznakowanie: Cała trasa prowadzi znakowanymi szlakami rowerowymi. Z Dzierz-
gonia do Starego Targu niebieskim „Szlakiem Kościołów Powiśla”, a ze Starego Tar-
gu do Dzierzgonia czerwonym „Szlakiem Zamków Powiśla” i szlakiem R1 (zielo-
ne znaki). 

Opis trasy: Trasa prowadzi północną krawędzią wysoczyzny Pojezierza Iławskie-
go i zachodnią krawędzią doliny rzeki Dzierzgoń. Jest to teren falisty w południo-
wej części, a w okolicach Dzierzgonia pagórkowaty. Na północnym odcinku trasy  
doskonałe walory widokowe. Przed rowerzystami rozpościera się tu rozległa pa-
norama Żuław Wiślanych aż po Mierzeję Wiślaną, Elbląg i lasy Wysoczyzny Elblą-
skiej. Tereny są raczej bezleśne, rolnicze, jedynie w okolicach Waplewa Wielkiego 
niewielkie kompleksy lasów. Obszar jest słabo zasiedlony, poza miejscowościami 
praktycznie nie ma zabudowy. 
W ramach wycieczki zobaczyć można kilka interesujących, gotyckich kościołów 
wiejskich, pozostałości zamku krzyżackiego w Dzierzgoniu oraz zespół parkowo-
pałacowy w Waplewie Wielkim. Cała trasa jest raczej łatwa, choć dość długa i jej 
pokonanie wymaga pewnej kondycji i przyzwyczajenia do jazdy rowerem. Do-
brym miejscem na odpoczynek jest plaża i miejsce do kąpieli nad Jeziorem  Kuksy.

0,0 46,0 Dzierzgoń - relikty zamku krzyżackiego, gotycki kościół i kaplica 
cmentarna, zespół dawnego franciszkańskiego klasztoru nad rzeką

2,5 43,0 Nowiec
8,0 37,5 Bągart - kościół gotycki

12,5 33,0 Jasna - potężny kościół gotycki, stara ceglana zabudowa, pobliska Li-
sia Góra – pozostałości wieży widokowej

16,0 29,5 Żuławka Sztumska - gotycki kościół, przebudowany w epoce ba-
roku

22,8 22,7 Bukowo
25,5 20,0 Tropy Sztumskie
28,5 17,0 Stary Targ - eklektyczny kościół na planie krzyża, „Kanał Juranda” – 

XIII wieczna budowla hydrotechniczna
32,5 13,0 Waplewo Wielkie - pałac rodu Sierakowskich - Muzeum Tradycji 

Szlacheckiej, piękny park pałacowy, kaplica rodowa
42,0 3,5 Jezioro Kuksy - plaża, miejsce do kąpieli
46,0 0,0 Dzierzgoń
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Przez Żuławy Malborskie Przebieg wycieczki

Długość trasy: 56 kilometrów.

Przebieg: Malbork – Kałdowo – Kościeleczki – Stogi – Tralewo – Nowy Staw – 
Lichnowy – Lisewo Malborskie – Kończewice – Mątowy Wielkie – Miłoradz – Kra-
śniewo – Grobelno – Malbork.

Czas przejazdu: 6-9 godzin (ok. 2-3 zwiedzanie, bez Muzeum Zamkowego w Mal-
borku).

Sugerowany rodzaj roweru: Rowery trekkingowe lub szosowe. 

Nawierzchnia i trudność: Niemal w całości drogi asfaltowe, niemal płaski profil 
hipsometryczny. Trasa łatwa, lecz prowadzi przez otwarte tereny - uwaga na wiatr!

Oznakowanie: Brak, poza czarnym szlakiem Dolnej Wisły na odcinku Kończewi-
ce - Mątowy Wielkie. 

Opis trasy: Trasa prowadzi przez teren Żuław Malborskich. Jest to teren równin-
ny, położony w delcie rzeki Wisły, silnie przekształcony przez człowieka. Obszar 
ograniczony jest wzniesieniami - skarpą wiślaną od zachodu, krawędzią Pojezie-
rza Iławskiego od południa (wzdłuż Nogatu) oraz Wysoczyzną Elbląską od wscho-
du.  W przeszłości były to bagna i rozlewiska, osuszane od czasów średniowiecza. 
Płaskie Żuławy posiadają kilka cech charakterystycznych i swoisty urok. Jak zatytu-
łował jeden ze swoich albumów znany fotograf żuławski, Marek Opitz, jest to „kra-
jobraz dla konesera”. Widoki urozmaicają charakterystyczne rzędy starych wierzb 
(drzewa te są naturalną pompą, odparowując z gleby znaczne ilości wody po-
przez system korzeniowy i liście), linie kanałów odwadniających, jak również za-
chowany od średniowiecza układ dróg i zabudowy. 

Na szlaku szczególnie godne uwagi są zabytki Malborka i Nowego Stawu - daw-
nej stolicy Żuław. Warto zobaczyć największy na Żuławach cmentarz mennonic-
ki w Stogach koło Malborka oraz gotyckie kościoły w Miłoradzu, Lichnowach, Li-
sewie Malborskim oraz Mątowach Wielkich. Z uwagi na znajdujące się na trasie 
obiekty dziedzictwa kulturowego, jest to jedna z najciekawszych tras rowerowych 
w regionie pomorskim.

0,0 55,6 Malbork PKP
0,9 54,9 Malbork - zamek pokrzyżacki, stolica Państwa Zakonnego, obecnie 

Muzeum Zamkowe, zachowany dawny układ miasta, gotycki kościół 
św. Jana, mury miejskie, ratusz miejski

4,8 50,8 Kościeleczki
7,3 48,3 Stogi - największy na Żuławach, odrestaurowany cmentarz menno-

nicki z licznymi stelami nagrobnymi z charakterystycznymi zdobie-
niami

12,3 43,3 Tralewo
13,9 41,7 Laski
16,1 39,5 Nowy Staw - gotycka fara, neogotycki kościół z charakterystyczną 

wieżą zwany „Ołówkiem”, prostokątny, duży rynek, zabytkowe kamie-
nice, zabytki techniki

18,6 37,0 Trępnowy
23,1 32,5 Lichnowy - gotycki kościół z XIV wieku
29,6 26 Lisewo Malborskie - gotycki kościół z XIV wieku z charakterystyczną, 

drewnianą wieżą, pobliskie zabytkowe mosty
35,7 19,8 Skrzyżowanie z drogą krajową nr 22
41,1 14,5 Mątowy Wielkie - gotycki kościół z XV wieku, drewniane domy
45,6 10,0 Miłoradz - gotycki kościół z XIV wieku
50,1 5,5 Kraśniewo
53,3 2,3 Grobelno
54,3 1,3 Most na Nogacie w Malborku
55,6 0,0 Malbork PKP
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Nowy Staw

Dolina Nogatu

Mątowy Wielkie Mosty Lisewskie



Dolina Nogatu -
żuławski offroad rowerowy Przebieg wycieczki

Długość trasy: 38 kilometrów.

Przebieg: Stare Pole (PKP) – Krzyżanowo – Klecie – Królewo– dolina Nogatu – Zą-
browo – Fiszewo – Stalewo – Żuławka Sztumska – Złotowo – Krzyżanowo – Sta-
re Pole.

Czas przejazdu: około 3-4 godzin.

Sugerowany rodzaj roweru: rower górski.

Nawierzchnia: Drogi asfaltowe oraz drogi gruntowe i bruk, częściowo złej jako-
ści i błotniste oraz płyty. Trasa trudna, przeznaczona dla rowerzystów lubiących 
jazdę terenową.

Oznakowanie: brak oznakowania poza okolicami Szaleńca i Żuławki Sztumskiej 
(czarny „Szlak Mennonitów”).

Opis trasy: Trasa prowadzi przez teren pogranicza Żuław Malborskich i Elbląskich, 
a jej południowa część (okolice Żuławki Sztumskiej) fragmentem krawędzi wyso-
czyzny Pojezierza Iławskiego. Północny fragment, między Janówką a Ząbrowem 
biegnie bezdrożami i ścieżkami przez niezamieszkałe, dzikie i odludne tereny do-
liny Nogatu. Większa część obszaru, przez który przebiega, to typowo równinny 
teren Żuław. W przeszłości były to bagna i rozlewiska, osuszane od średniowie-
cza przez człowieka. 

Szczególnie godne uwagi są pozostałości po osadnictwie mennonickim – cmen-
tarz w Szaleńcu, domy podcieniowe w Stalewie i Kleciu. Zobaczyć można również 
gotyckie kościoły w Żuławce Sztumskiej i Krzyżanowie, gotycką kapliczkę i kościół 
z 1820 roku w Królewie oraz kościół neogotycki w Starym Polu.

37,5 0 Stare Pole - kościół z 1879 r., stara dzwonnica, pomnik „krowy - 
rekordzistki”

36,3 1,2 Krzyżanowo - gotycki kościół z XIV wieku, nagrobki z XVIII i XIX wie-
ku

34,5 3 Parwark
33,2 4,3 Klecie - dom podcieniowy z 1750 r.
29 8,5 Królewo - kościół neogotycki, kapliczka gotycka
26 11,5 Janówka

18,5 19 Ząbrowo
15,3 22,2 Fiszewo - ruiny XV wiecznego kościoła, cmentarz mennonicki 

i ewangelicki
10,5 27 Szaleniec - duży cmentarz mennonicki

8 29,5 Stalewo - dom podcieniowy
6 31,5 Żuławka Sztumska - gotycki, przebudowany w okresie baroku ko-

ściół
3,3 34,2 Złotowo
1 36,5 Krzyżanowo
0 37,5 Stare Pole

 - kościół z 1879 r., stara dzwonnica, pomnik „krowy - 
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Klecie Żuławka Sztumska



Kwatery Przyjazne Rowerzystom
w okolicach Kwidzyna i Prabut

Kwatery Przyjazne Rowerzystom
w okolicach Sztumu i Dzierzgonia

Gościniec Figlówka
Laskowice 56, 82-550 Prabuty
Tel. +48 502 370 382, email: figlowka@figlowka.pl, www.figlowka.pl

Obiekt położony w bardzo ładnej okolicy w dolinie Liwy, wśród lasów, na rozle-
głym terenie, 800 m od jeziora. Figlówka posiada 22 miejsca noclegowe (poko-
je dwuosobowe i apartament). Do dyspozycji gości grill, miejsce na ognisko, za-
daszona wiata i plac zabaw. Istnieje możliwość skorzystania ze spływu kajakowe-
go (po umówieniu się). Dostępne jest także wi-fi oraz parking. Obiekt przyjmuje 
gości przez cały rok.

Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Brzozą”
Wandowo 42, 82-520 Gardeja
Tel. +48 503 828 355, email: podbrzoza@interia.pl, www.agropodbrzoza.pl

Obiekt położony w malowniczej okolicy jeziora w Wandowie i klasztoru, z dala od 
terenów zabudowanych. Agroturystyka posiada 30 miejsc noclegowych (pokoje 
dwu-, trzy-, cztero- i pięcioosobowe). Do dyspozycji gości jest ogród, grill, plac za-
baw, boisko do gry w siatkówkę, kosza, piłki ręcznej. Na terenie istnieje możliwość 
wędkowania w stawie i oglądania zwierząt w gospodarstwie (m. in. konie, króli-
ki, owce, kury, świnka, krowa). Dostępne jest także wi-fi oraz parking. Obiekt przyj-
muje gości przez cały rok. 

Agroturystyka „Zielony Ogród”
Grabowo 20,  82-522 Sadlinki
Tel. +48 662 480 127, email: partner49@tlen.pl

Obiekt położony na uboczu, w pobliżu Wisły - 1km od wałów i miejsc space-
rowych nad rzeką. Usytuowany 11,5 km od szlaku rowerowego z widokiem na 
Nowe i Gniew. Agroturystyka posiada 15 miejsc noclegowych (pokoje dwu-i trzy-
oosobowe). Do dyspozycji gości jest duży ogród z parkową aranżacją, pięknym 
stawem z altanką na wyspie, potokiem i wodospadem, grill, miejsce na ognisko, a 
także małe pole namiotowe z węzłem sanitarnym. Dostępne jest także wi-fi oraz 
parking. Obiekt przyjmuje gości przez cały rok. Uwaga: mile widziana rezerwacja.

Leśniczówka Pod Akacją 
ul. Leśna 1, 82-420 Ryjewo
Tel. +48 608 838 187, email: pod_akacja@interia.pl, www.podakacja.prv.pl

Obiekt położony dookoła lasów, blisko Białej Góry.  W pobliżu znajduje się cmen-
tarz mennonicki, a w samej miejscowości Ryjewo znajduje się sanktuarium św. Ro-
dziny. Leśniczówka posiada 16 miejsc noclegowych (pokoje dwu- i trzyosobowe). 
Do dyspozycji gości jest ogródek, grill, miejsce na ognisko oraz zadaszona zbudo-
wana wiata z kominkiem i piecem chlebowym. Dostępne jest także wi-fi (w świe-
tlicy) oraz parking. Obiekt przyjmuje gości przez cały rok. Uwaga: możliwość sko-
rzystania z opcji 1 noclegu - oprócz lipca i sierpnia.

Agroturystyka „Przy Skarpie”
ul. Spacerowa 6, 82-500 Rakowiec
Tel. +48 508 428 473, email: cecylia.rzepczynska@gmail.com

Obiekt położony w malowniczym terenie, w pobliżu lasów, blisko Kwidzyna. Na 
terenie gospodarstwa jest malownicze jeziorko z wyspą. Agroturystyka posiada 8 
miejsc noclegowych (pokoje trzy-i pięcioosobowe). Do dyspozycji gości jest grill, 
ogródek, plaża nad jeziorem, jeziorko z wyspą oraz możliwość skorzystania z łód-
ki i miejsca do łowienia ryb. Dostępne jest także wi-fi oraz parking. Obiekt przyj-
muje gości przez cały rok.

Gospodarstwo Agroturystyczne „Na Wzgórzu”
Bukowo 21, 82-410 Stary Targ
Tel.  +48 504 476  004 

Obiekt położony kameralnie, wśród pól, niedaleko Żuławki Sztumskiej. Agrotury-
styka posiada 10 miejsc noclegowych (pokoje dwuosobowe i jeden jednooso-
bowy). Do dyspozycji gości jest ogród, grill, miejsce na ognisko, plac zabaw, za-
daszona altanka, oczko wodne oraz parking. Goście mają możliwość skorzysta-
nia z jazdy konnej i karmienia zwierząt w gospodarstwie. Obiekt przyjmuje go-
ści przez cały rok. 
Uwaga: Nocleg na jedną noc dostępny po uprzedniej rezerwacji.

„Słoneczne Wzgórze” Jadwiga Sołdaczuk
Budzisz 20,  82-440 Dzierzgoń
Tel. +48 605 034 954, email: igas@interia.eu

Obiekt położony na uboczu, wśród pól. Niedaleko gospodarstwa agroturystycz-
nego znajduje się Lisia Góra - wzgórze o wysokości 68 m n.p.m. oraz ruiny daw-
nej wieży widokowej.  Na terenie gospodarstwa rośnie aleja modrzewiowa. Agro-
turystyka posiada 25 miejsc noclegowych (pokoje dwu-, trzyosobowe) oraz pole 
namiotowe. Do dyspozycji gości jest grill, duży ogród, zadaszona altanka, leżaki 
do wypoczynku oraz miejsce na ognisko. Dostępne jest także wi-fi oraz parking. 
Obiekt przyjmuje gości przez cały rok. 

Zajazd Ostoja 
Przezmark 86, 82-450 Stary Dzierzgoń 
Tel. +48 608 678 225, email: ostoja-przezmark@wp.pl, www.ostoja-przezmark.pl

Obiekt położony nad jeziorem Motława Wielka, z kąpieliskiem i blisko lasu. Usy-
tuowany w pobliżu Iławskiego Parku Krajobrazowego, 3,5 km od szlaku rowero-
wego. W sąsiedztwie znajdują się ruiny średniowiecznego zamku krzyżackiego. 
„Ostoja” posiada 50 miejsc noclegowych (pokoje jedno-, dwu- i trzyosobowe). Na 
rozległym terenie (7 hektarów) do dyspozycji gości jest grill, plac zabaw, miejsca 
na ognisko oraz zadaszona altana. Dostępne jest także wi-fi oraz parking. Obiekt 
przyjmuje gości przez cały rok. 

Agroturystyka Kazimierz Nazarewicz 
Zakręty 79, 82-450 Stary Dzierzgoń
Tel. +48 602 609 894, +48 505 015 234, email: e.nazarewicz@wp.pl

Obiekt położony w pobliżu lasu, wśród pól. Niedaleko gospodarstwa agrotury-
stycznego znajdują się „Kamienie Wilhelma” oraz pozostałości dawnego grodzi-
ska pruskiego. Agroturystyka posiada 10 miejsc noclegowych (pokoje dwu-, trzy- 
i czteroosobowe). Do dyspozycji gości jest grill, ogród, miejsce na ognisko, sauna, 
bilard, kominek oraz świetlica. Dostępne jest także wi-fi oraz parking. Obiekt przyj-
muje gości przez cały rok. 

Stajnia Iskra 
ul. Łąkowa 19, 82-400 Sztumskie Pole
Tel. +48 504 025 326, email: kontakt@stajniaiskra.pl, www.stajniaiskra.pl

Obiekt położony w kameralnej okolicy, wśród lasów, w pobliżu dwóch jezior, bli-
sko miejscowości Biała Góra. Stajnia Iskra posiada 60 miejsc noclegowych (poko-
je dwu-, trzy- i czteroosobowe). Możliwość skorzystania z nauki jazdy konnej, ale 
również spływów kajakowych, zajęć z łucznictwa czy strzelania z broni palnej. Do 
dyspozycji gości jest grill, plac zabaw, miejsca na ognisko oraz dyskoteka. Dostęp-
ne jest także wi-fi oraz parking. Obiekt przyjmuje gości przez cały rok.
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Opierając się o sieć kilometrów szlaków rowerowych na Powiślu i Żuławach au-
torzy przewodnika zaproponowali siedem tras wycieczkowych o łącznej długo-
ści 485 kilometrów. Po drodze zobaczyć można ponad 40 zabytkowych kościo-
łów, kilka unikalnych, starych cmentarzy mennonickich, sześć zamków gotyckich 
lub ich pozostałości, kilkanaście dworów i pałaców.  Jest tu też sporo jezior z miej-
scami do kąpieli, punkty widokowe z panoramami na dolinę Wisły, Nogatu i Żu-
ław.  Warto zobaczyć zabytki techniki z najciekawszym kompleksem śluz w Bia-
łej Górze.

Specjalnie dla rowerzystów z dziećmi przygotowano trzy questy: w Nowym Sta-
wie, Prabutach i Dzierzgoniu. Questy to spacery nieznakowanymi szlakami tury-
stycznymi, pozwalające na poznanie tajemnic i zagadek tych średniowiecznych 
miast. Każdy z questów to ulotka, którą otrzymać można w tych miejscowościach 
lub pobrać ze strony internetowej www.kologotyku.pl. 
Ulotka zawiera wierszowaną gawędę, zastępującą uczestnikom zabawy opowieść 
przewodnika turystycznego. Podróżując za wierszem, poznać można w nietypo-
wy sposób historię i zabytki tych miejscowości. Nagrodą jest zdobycie skarbu - 
odkrycie zagadki finałowej, do której rozwiązania niezbędne są wskazówki prze-
kazywane w czasie spaceru z questem.

Ruszaj po przygodę!

Wzdłuż szlaków rowerowych, specjalnie dla miłośników geocachingu - współcze-
snych „poszukiwaczy skarbów”, ukryto pod hasłem „Koło Gotyku” 30 skrzynek geo-
cachingowych. Znalazcy skrzynek mogą wpisać się do logbooka i zdobyć pamiąt-
kowe gadżety. Warto odkryć, dlaczego skrzynka w Nowej Wiosce nazywa się „Koń 
by się uśmiał”, a ta w Gardei nosi nazwę „Park Małego Księcia”. Wszystkie skrzynki 
opisane są na portalu www.opencaching.pl.

Kwatery Przyjazne Rowerzystom 
w okolicach Malborka i Nowego Stawu

Jeziorna Osada
Gnojewo 125, 82-213 Miłoradz
tel. +48 537 373 333, email: kontakt@jeziornaosada.pl, www.jeziornaosada.pl

Obiekt położony tuż przy jeziorze, wśród pól. Usytuowany przy drodze głównej
do Malborka. Kameralna Osada posiada maksymalnie 45 miejsc noclegowych (5 
pokoi oraz 6 domków). Do dyspozycji gości oddajemy: wiaty grillowe, restaurację, 
kąpielisko, plac zabaw, boisko do siatkówki i sprzęty wodne. Proponujemy jazdy 
konne a także przejażdżki bryczką. Dostępne jest również wi-fi oraz parking. Na te-
renie Jeziornej Osady funkcjonuje mini muzeum oraz powozownia. Obiekt przyj-
muje gości przez cały rok.

Gospodarstwo Agroturystyczne „Staropolskie”
ul. Prusa 30, 82-220 Stare Pole
Tel. +48 505 586 859, email: malgorzata.tomczyk74@wp.pl

Obiekt położony na skraju Starego Pola, dookoła pól. W okolicy panuje cisza i spo-
kój.  Agroturystyka posiada 18 miejsc noclegowych (pokoje dwu-, trzy- i cztero-
osobowe). Do dyspozycji gości jest ogród, grill, miejsce na ognisko, plac zabaw, 
trampolina, piaskownica, basen dla dzieci oraz małe boisko do gry w piłkę noż-
ną. Dostępne jest także wi-fi oraz parking. Obiekt przyjmuje gości przez cały rok. 

Agroturystyka „Pod Brzózkami” 
Kamionka 25, 82-200 Malbork
Tel. +48 506 392 687, email: ola.raksa@op.pl, www.raksa-malbork.pl

Obiekt położony w pobliżu rzeki i wałów na ładnym otwartym terenie. Spacer do 
Malborka zajmuje 25 minut. Agroturystyka posiada 15 miejsc noclegowych (po-
koje trzy, cztero- i pięcioosobowe). Do dyspozycji gości jest ogródek, grill, miejsce 
na ognisko, ławeczki, basen oraz rowery. Dostępne jest także wi-fi oraz parking. 
Obiekt przyjmuje gości przez cały rok. 

Hotelik Groblanka
Grobelno 8, 82-200 Malbork
Tel. +48 881 659 971, email: recepcja@groblanka.pl, www.groblanka.pl

Obiekt położony 200m. od drogi krajowej nr 22. W pobliżu znajdują się sklepy
spożywcze. Hotelik posiada 37 miejsc noclegowych(pokoje dwu-, trzy- , cztero- i 
pięcioosobowe). Do dyspozycji gości jest grill, miejsce na ognisko, miejsca do od-
poczynku, plac zabaw, bar i sala konferencyjna oraz restauracja. Istnieje możliwość 
obejrzenia pokazów rycerskich oraz fire show na zamówienie. Dostępne jest tak-
że wi-fi oraz parking. Obiekt przyjmuje gości przez cały rok.

Rancho w Dębinie 
Dębina 1, 82-230 Nowy Staw
Tel. +48 607 558 028, 
email: ranchowdebinie@gazeta.pl, www.ranchowdebinie.cba.pl

Obiekt położony na dużym terenie (2 ha) wśród pól. Usytuowany 9,5 km od szla-
ku rowerowego. Rancho posiada 10 miejsc noclegowych (pokoje trzy- i cztero-
osobowe). Do dyspozycji gości jest ogród z altaną, grill, miejsce na ognisko, plac 
zabaw. Na terenie rancha funkcjonuje małe muzeum narzędzi rolniczych i milita-
riów. Dostępne jest także wi-fi oraz parking. Obiekt przyjmuje gości sezonowo w 
okresie od maja do października.

ODKRYWAJ Z NAMI TAJEMNICE
ŻUŁAW I POWIŚLA!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja odpowiedzialna za treść materiału: Lokalna Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla, Powiślańska Lokalna Grupa Działania 

oraz Lokalna Grupa Działania Spichlerz Żuławski.

Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Lecz czas ruszać dalej, kres questa już bliski,

Zanim jednak to nastąpi – spójrz w bramę świątyni,

Która nieopodal Ciebie jak z ziemi wyrosła,

I prezentuje kościół św. M
ateusza – kunszt średniowiecznego 

rzemiosła.

To największy na Żuławach kościół – pochodzi z XIV wieku,

Jednak nie trać zbyt dużo czasu – ciekawski podróżniku.

Odwróć się na pięcie – i dokładnie w przeciwną do bramy stronę,

Maszeruj zważając, co wokół Ciebie umiejscowione.

Teraz musisz znaleźć piękne dwustuletnie drzwi rzeźbione,

Które kiedyś u kupca wewnątrz domu były wstawione.

Spójrz na nie uważnie

I policz największe elementy owalne.

Tyle ile ich jest – musisz minąć drzew jeszcze,

Idąc dalej ta
k jak szedłeś – przed siebie.

I tu
taj, h

istoria naszego questu krąg zatacza,

Wszystko zaczęło się od wody i ta
k też się zakańcza.

Tak jak miasto przez wieki od tego żywiołu zależne bywało,

Bo i powodzi się obawiano, i r
zeką towary spławiano, i o

gień 

wodą się dogaszało, 

Tak teraz Ty drogi wędrowcze, 

Znajdź element, k
tóry także z wodą nieodzownie się wiąże.

A na nim daty i z tej właśnie strony,

Przyjrzyj się znakowi, który pomiędzy nimi jest umiejscowiony.

Dalej, odrysuj ten element. U
dało się przyjacielu! 

Pokonując trasę questa dotarłeś do celu!

Teraz już wiesz, jaki skarb się w mieście chowa,

Zapraszamy następnym razem, by też inne poznać!
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Wybierz się szlakiem przywilejów handlowych 

w mieście z rynkiem na dwie części „Ołówkiem” 

rozdzielonym, gdzie niegdyś prawa mieszczańskie 

wilkierzem regulowano...

Miejsce questu:

Nowy Staw to niewielkie żuławskie miasteczko leżące ok. km 12 na 

północ od Malborka. Przez miasto przepływa rzeka Święta. W
 XVI - 

XVIII 
 wieku było ośrodkiem handlu na Żuławach.

Jak dojechać:

Od strony Malborka - d
rogą krajową nr 55 w kierunku Nowego Dworu 

Gdańskiego. W
 miejscowości Dębina odbijamy na Nowy Staw.

Tak samo podążając od strony Nowego Dworu Gdańskiego.

Jadąc ul. Obrońców Westerplatte po lewej stronie mijamy Urząd 

Miejski, a po przekroczeniu torów kolejki wąskotorowej po prawej - 

supermarket i w
ieżę ciśnień. W

 tej okolicy można zaparkować.

Punkt startowy: 

Quest zaczyna się na moście na rzece Święta 

(ul. O
brońców Westerplatte).

Dodatkowy sprzęt: z
abierz coś do pisania (ołówek).

Czas przejścia: ok. 35 minut.

Opiekun questu:

Anna Uzdowska, Urząd Miejski w Nowym Stawie

tel. 55 271 51 00 wew. 31, e-mail: p
romocja@nowystaw.pl

Gdzie pobrać ulotkę questową?

• 
Urząd Miejski w Nowym Stawie, ul. B

ema 1

• 
Galeria Żuławska “Ołówek”, Rynek Kościuszki

• 
Nowostawskie Centrum Kultury i B

iblioteki, u
l. Jana Pawła II 2

• 
Ośrodek Sportu i R

ekreacji, u
l. Sportowa 5

oraz w internecie:

• 
www.nowystaw.pl

• 
www.noknowystaw.civ.pl

• 
www.osirnowystaw.pl

• 
www.kologotyku.pl

Opracowanie merytoryczne: TREK, M
onika Gębczyńska, M

aciej Kumor

Grafi ka: Studio Kreowania Rzeczywistości   F
oto: Paweł Siwek

Lokalne Grupy Działania: Kraina Dolnego Powiśla, Powiślańska LGD oraz LGD Spichlerz 

Żuławski są partnerami projektu współpracy „Rowerowe Szlaki Powiśla i Ż
uław”. Dotyczy 

on wspólnych działań w zakresie rozwoju i promocji produktu turystycznego oraz turystyki 

rowerowej. P
rojekt to

 m.in. certyfi kacja sieci kwater „przyjaznych rowerom”, utworzenie 

i promocja rowerowych tras wycieczkowych, a także opracowanie serii q
uestów i s

zlaku 

geocachingowego. 

Quest to
 nieoznakowany szlak turystyczny.

Podążaj za wierszowanymi wskazówkami, by odnaleźć skarb.

Nowy Staw

żuławskie m
iasto 

handlow
e

Quest to nieoznakowany szlak turystyczny.Podążaj za wierszowanymi wskazówkami, by odnaleźć skarb.

Szlakiem tajemnic
dawnego Dzierzgonia

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja odpowiedzialna za treść materiału: Lokalna Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla, Powiślańska Lokalna Grupa Działania 

oraz Lokalna Grupa Działania Spichlerz Żuławski.
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Przyjrzyj mu się dobrze, bo to jego dziób,

Dalszy kierunek wskaże Ci już.

Ruszaj, więc dalej w drogę, bo już niedługo czeka Cię skarb,

Ale na razie musisz pokazać, czy jesteś jego wart.

Kiedy na skraj drogi dotrzesz, rozejrzyj się dokoła,

Tam z wysokiej wieży może jakaś panna woła?

Nie, to brama, która bezpieczeństwa miasta strzegła,

A Ciebie dziś już z pewnością urzekła.

Ruszaj w jej kierunku żwawo,

Choć idąc zerkaj także w prawo. 

Tam kolejne symbole, tym razem na kamieniach się schowały

I Babami rodowymi nazwane od Rodowa zostały – 

Miejscowości, w której powstawały.

Co oznaczają? – sam zdecyduj,

Poszukiwaczu przygód.

Zapewne doszedłeś do bramy, teraz zadanie dla Ciebie, 

Musisz znaleźć na niej herb, o którym zdążyłeś się wiele 

dowiedzieć.

A zaraz po nim szukaj możliwości, 

By dostać się wyżej tej ceglanej budowli. 

Znalazłeś już drogę? No to zuch z Ciebie!

Podejdź do jej drzwi, ale nie przechodź przez nie.

Wszystko, co Cię interesuje, 

Przed drzwiami się znajduje.

Tak jak kiedyś ta brama miasta Prabuty strzegła,

Tak i teraz szukaj elementu, o którym należy pamiętać,

By zabezpieczyć dobrze wielkie, ciężkie wrota,

Już na pewno masz ten skarb – czas go odrysować!

Miejsce questu:

Prabuty - niewielkie miasto w powiecie kwidzyńskim, położone nad 

Jeziorem Liwieniec. Historia Prabut, które dawniej nosiły nazwę 

Reisenberg, mocno związana jest z czasami krzyżackimi i historią 

biskupstwa pomezańskiego. W okresie od XIV do XVI wieku Prabuty 

pełniły ważną rolę jako stolica biskupów pomezańskich.

Jak dojechać:

Jadąc z Kwidzyna wjeżdżamy na drogę wojwódzką nr 521 - kierunek na 

Iławę. Zaraz po wjeździe do miasta skręcamy w lewo w ul. Kwidzyńską, 

którą dojedziemy w okolice Rynku.

Od strony Sztumu jedzimy drogą nr 522 (również na Iławę), po wjeździe 

do Prabut, tuż za cmentarzem skręcamy w prawo w ul. Parkową, dalej 

jedziemy główną (ul. Kraszewskiego), która prowadzi do Rynku.

W okolicy Rynku znajdziemy sporo miejsc parkingowych.

Punkt startowy: 

Quest zaczyna się na Starym Mieście, przy Fontannie Rolanda

(Skwer im. Jana Pawła II).

Dodatkowy sprzęt: zabierz coś do pisania (ołówek).

Czas przejścia: ok. 35 minut.

Opiekun questu:

Krzysztof Fedoruk, Prabuckie Centrum Kultury i Sportu

tel. 55 278 23 19, 607 99 26 20, e-mail: kontakt@pckis.pl

Gdzie pobrać ulotkę questową?

• Urząd Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2

• Prabuckie Centrum Kultury i Sportu, ul. Łąkowa 22

oraz w internecie:

• www.prabuty.pl

• www.pckis.pl

• www.kologotyku.pl

Rusz szlakiem ceglanych budowli 

oraz rycerskich opowieści, w dawnym 

Mieście Olbrzymów, którego herb co najmniej 

dwie tajemnicze historie opisują...

Opracowanie merytoryczne: TREK, Monika Gębczyńska, Maciej Kumor

Grafi ka: Studio Kreowania Rzeczywistości   Foto: Paweł Siwek

Lokalne Grupy Działania: Kraina Dolnego Powiśla, Powiślańska LGD oraz LGD Spichlerz 

Żuławski są partnerami projektu współpracy „Rowerowe Szlaki Powiśla i Żuław”. Dotyczy 

on wspólnych działań w zakresie rozwoju i promocji produktu turystycznego oraz turystyki 

rowerowej. Projekt to m.in. certyfi kacja sieci kwater „przyjaznych rowerom”, utworzenie 

i promocja rowerowych tras wycieczkowych, a także opracowanie serii questów i szlaku 

geocachingowego. 
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Quest to nieoznakowany szlak turystyczny.

Podążaj za wierszowanymi wskazówkami, by odnaleźć skarb.

Wśród ceglanych 

budowli Prabut

i rycerskich opowieści

Wydawca: 

Opracowanie: 

Zdjęcia: 

Powiślańska Lokalna Grupa Działania
ul. Braterstwa Narodów 46, pok. 6
82-500 Kwidzyn

Doradztwo i Szkolenia TREK
Jacek Zdrojewski

Paweł Siwek
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