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Szlak nr 20, pieszy i rowerowy, Do Krzywego. Znaki czerwone: Rosochackie - PGR Giże Orzechówko - Giże - Dworackie - Jurkowo - Krzywe - Dudki - Zajdy - Kukowo - Siejnik (38,6
km).
Pełna nazwa: Do Krzywego - szlak po wysokich brzegach jezior wiodący
Zarządzający szlakiem: Urząd Miejski w Olecku.
Rok pierwszego znakowania szlaku: 2005 r.
Rok ostatniego znakowania, stan oznakowań: 2006 r., stan dobry.
Opis i wytyczenie w terenie: Stefan Czajkowski, Andrzej Falęcki, Barbara Falęcka.
Krótki opis krajoznawczy: szlak o dużych walorach krajobrazowych, wysokie brzegi (Giże,
Dworackie, Krzywe) i wspaniałe jeziora (Dworackie, Krzywe, Bukowino, Sudeckie, Zajdy) to
wspaniałe widoki i krajobrazy. Przy szlaku dawny majątek Giże z dobrze zachowanym dworem i
zabudowaniami gospodarczymi.

Stopień trudności i przydatność dla innych form turystyki: szlak łatwy. Może być
wykorzystywany do turystyki pieszej, konnej i samochodowej, dużymi odcinkami może być
szlakiem narciarskim. Szlak w całości przyjazny do turystyki konnej. Należy wykonać naprawę
odcinka drogi między Krzywym a lasem w kierunku zgodnym z opisem.

Km rosnąco
Opis przebiegu szlaku [Numery obiektów krajoznawczych zaznaczonych na mapie] Długość
odcinka [km] Nawierzchnia* Mała infrastruktura do ustawienia 0,0 Rosochackie, skrzyżowanie
drogi Rosochackie - Dobki z drogą do Giż. Skręcamy w drogę do Giż, biegnącą przed samotnym
gospodarstwem. 2,5 Ż
2,5 Dojeżdżamy do drogi asfaltowej, skręcamy w prawo i jedziemy do dawnego PGR Giże. 0,6
A
3,1 W prawo odchodzi droga do Dobek, jedziemy na wprost. 0,4 B
3,5 Jesteśmy przy byłym dworze majątku ziemskiego Giże [616], jedziemy w prawo przez
mostek na Ostrówce. Dawny majątek ziemski z okazałym dworem, po II Wojnie Światowej
siedziba PGR-u. Obecnie dwór zachował pierwotny wygląd z wyjątkiem pokrycia dachu. Tuż
przy drodze budynek gospodarczy z końca XIX wieku. 0,8 P
4,8 Droga Orzechówko - Dobki, jedziemy w lewo. W połowie odcinka mijamy po prawej
wysokie wzniesienie, jest to doskonały punkt widokowy na okolicę, z którego przy dobrej
widoczności widzimy Olecko. 1,0 P
5,3 Wysokie wzniesienie, jest to doskonały punkt widokowy [617] na okolicę, z którego przy
dobrej widoczności widzimy Olecko.
Wiata - platforma w Orzechówku 5,8 Droga Świętajno - Orzechówko, skręcamy w lewo i
jedziemy przez wieś. Przez całą miejscowość poruszamy się po wysokiej krawędzi [618]
wspaniałej polodowcowej doliny o stromych zboczach. Dno pokrywa roślinność wodna, co
świadczyłoby, że obserwujemy pozostałość po jeziorze. Miejsce przepiękne krajobrazowo. 2,8 B
A
8,6 Droga asfaltowa Olecko - Świętajno, pokonujemy ją jadąc na wprost. Obok przystanek
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PKS. Sklep, w części mieszkalnej budynku agroturystyka, możliwość organizacji spływów
kajakowych. Jadąc w prawo przez Świętajno i Sulejki dojedziemy do Połomu nad Łaźną Strugą,
skąd otwiera nam się droga na Stare Juchy. 0,3 A
8,9 Wieś Giże, skręcamy asfaltem w prawo, w kierunku Dudek. Giże [619] zostały założone
przez braci pochodzących z Giż w starostwie ełckim i wraz z Giżewem z powiatu mrągowskiego
były najprawdopodobniej gniazdem szlacheckim rodu Giżyckich, wywodzącego się z Mazowszaz ziemi czerskiej lub sochaczewskiej. W XVII wieku zubożała część pruskiej gałęzi tego rodu
poświęciła się zawodowi nauczycielskiemu i duszpasterskiemu i zlatynizowała wówczas swoje
nazwisko na Gisevius (Gizewiusz). Po lewej widok na jezioro Dudeckie. 1,8 A
10,7 Rozjazd, w lewo do Dudek, my w prawo do Dworackich. 1,5 A
12,2 Wieś Dworackie - którą przejeżdżamy jadąc na wprost. 1,5 P
13,7 Początek lasu, jedziemy na wprost pod górę, wspinając się na wysoki brzeg jeziora
Dworackie [620] - powierzchnia 92,4 ha, długość- 2,750 m, szerokość- 560 m, największa
głębokość- 12,9 m. Dobrze rozwinięta linia brzegowa, jedna wyspa o powierzchni 1,6 ha. 0,6 P
14,3 Jadąc na wprost mijamy odchodzącą w lewo drogę przy ogrodzonej działce. 0,5 P
14,8 Jedziemy w lewo odchodzącą do lasu drogą. 0,4 P
15,2 Mijamy leśne gospodarstwo, za nim rozwidlenie dróg, jedziemy odnogą w prawo. 0,9 P
16,1 Droga asfaltowa Świętajno - Krzywe, jedziemy w lewo do Krzywego. Przystanek PKS w
Jurkowie. 4,3 A
20,4 Wieś Krzywe - jedziemy na wprost. Miejscowość położona na wysokim brzegu jeziora
Krzywego [621] - powierzchnia 179 ha, długość- 6 km, szerokość- 0,65 km, największa
głębokość- 29,7 m. Sklep, agroturystyka, kąpielisko, PKS. 0,5 B Wiata, platforma na łące przy
sklepie. 20,9 Za przystankiem PKS, przy krzyżu skręcamy w lewo na drogę gruntową. Jadąc do
końca wsi możemy wejść na wysoki brzeg [622] jeziora i podziwiać jego panoramę- do czego
bardzo zachęcamy. Poruszając się dalej na wprost po kilku kilometrach znajdziemy się w
miejscowości Piaski nad Jeziorem Łaśmiady, skąd możemy dojechać do Ełku lub Starych Juch.
1,7 P
22,6 Rozwidlenie dróg, jedziemy prawą odnogą. Po prawej mijamy siedlisko (29,9 km) z
kamiennym ogrodzeniem i wjeżdżamy do lasu, jedziemy cały czas na wprost piękną leśną
drogą, na 32,5 km - koniec lasu. 3,7 P
26,3 Droga żwirowa Kukówko- Dudki, jedziemy w lewo do Dudek. Przed nami jezioro
Kukowino [623] - kształtem przypominające bumerang, powierzchnia 128 ha, długość - 2,75
km, szerokość- 0,82 km, największa głębokość- 14,1 m. 0,5 Ż
26,8 Dudki, jedziemy w prawo do Zabielna. 500 m w lewo - hotel Panorama [624], sklep,
molo, kąpielisko, sprzęt pływający. 1,2 Ż
27,0 Po lewej stronie widok na Jezioro Dudeckie [625] o czterech wyspach. Ich łączna
powierzchnia wynosi 2,5 ha. Powierzchnia jeziora - 128 ha, długość- 1,85 km, szerokość
maksymalna - 1,25 km, maksymalna głębokość- 9,5 m. 1,0 Ż
28,0 Zabielne. Jedziemy główną drogą na wprost, mijamy odchodzące w prawo drogi do Gąsek
- 35,8 km nad jeziorem Kukowino i 36,8 km przez las obok jeziora Małego. W lesie cmentarz
wojskowy z I wojny światowej. Po lewej widok na jezioro Zajdy [626] - powierzchnia 56,6 ha,
długość 1,85 km, szerokość maksymalna 0,5 km, maksymalna głębokość 13,7 m. Mała
wysepka - 0,2 ha. 2,2 Ż
30,2 Zajdy, rozwidlenie dróg, jedziemy w prawo, na 39,4 km pomijamy drogę do Giż jadąc
cały czas na wprost. 4,7 A Wiata- okolice byłej szkoły 34,9 Skrzyżowanie z szosą Olecko - Ełk w
Kukowie, którą przekraczamy jadąc na wprost przez wieś. Kukowo [627] - obok budynku
dawnej szkoły pomnik ofiar I wojny światowej pochodzących ze wsi i okolic. Sklep, PKS. 1,6 B
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36,5 Skręcamy w lewo w szeroką drogę gruntową. 0,3 Ż
36,8 Skrzyżowanie drogi z torowiskiem byłej Oleckiej Kolejki Wąskotorowej, jedziemy w prawo
i dalej aż do szosy asfaltowej. 1,8 P
38,6 Szosa Olecko - Ełk, koniec szlaku czerwonego.

* A - nawierzchnia bitumiczna (asfalt); B - bruk; Ż - droga gruntowa utwardzana żwirem,
żużlem itp.; P - droga gruntowa nieutwardzona (piaszczysta).
Propozycja modyfikacji przebiegu szlaku:
W przypadku oznakowania czerwonego rowerowego szlaku Giżycko - Bakałarzewo (patrz opis
szlaków planowanych, nr 5), proponuje się likwidację szlaku na odcinku Dudki - Zajdy Kukowo - Siejnik. Tym samym pozostałby szlak o przebiegu Olecko - Rosochackie - PGR Giże Orzechówko - Giże - Dworackie - Jurkowo - Krzywe - Dudki (długość 26,8 km).
Statystyka szlaku:
Długości odcinków szlaku na terenie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego
Jednostka samorządu Długość odcinka na terenie miasta/ powiatu [km] POWIAT OLECKI 38,6
Długości odcinków szlaku z podziałem na rodzaje nawierzchni
Rodzaj nawierzchni Długość odcinka [km] %
Asfalt 14,8 38,3 Bruk 4,5 11,6 Droga gruntowa utwardzana żwirem, żużlem itp. 6,9 18,0
Droga gruntowa nieutwardzona 12,4 32,1 RAZEM 38,6 100

Strona 3 z 3

