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Ledum palustre

Bagno zwyczajne 

Wawrzynek

wilcze ³yko

Scheuchzeria palustris

Bagnica torfowa

Leucobryum glaucum

Bielistka siwa

Hedera helix

Bluszcz pospolity 

Tomentypnum nitens

B³yszcze w³oskowate

Menyanthes trifoliata

Bobrek trójlistkowy

Centaurium erythraea

Centuria pospolita

Climacium dendroides

Drabik drzewkowaty 

Cinclidium stygium

Drabinowiec mroczny

Hylocomium splendens

Gajnik lœni¹cy 

Neottia nidus-avis

GnieŸnik leœny 

zród³o www.wikipedia.org

Bóbr Puchacz ¯uraw Kumak nizinny Wydra

Dianthus deltoides

GoŸdzik kropkowany

Dianthus carthussianorum

GoŸdzik kartuzek

Gymnadenia conopsea

Gó³ka d³ugoostrogowa

Orze³ bielik Bocian czarny

Lacerta agilis

Jaszczurka zwinka 

Anguis fragilis

Padalec zwyczajny

Natrix natrix

Zaskroniec zwyczajny 

Vipera berus

¯mija zygzakowata

anellus vanellus

Czajka 

Ardea cinerea

Czapla siwa 

Aythya fuligula

Czernica

zród³o www.wikipedia.org

Chrobotek leœny Lycopodium

Wid³ak

P³ucnica

islandzka

www.powiat.elk.pl

Powiat e³cki, po³o¿ony we wschodniej czêœci województwa warmiñsko – mazurskiego, obejmuje 

Pojezierze E³ckie i czêœæ Mazur Garbatych. W sk³ad powiatu wchodzi miasto E³k oraz gminy wiejskie: E³k, 
2

Kalinowo, Prostki i Stare Juchy. Zajmuje on obszar 1112 km , liczy ok. 87 tys. mieszkañców.

Historia powiatu siêga czasów œredniowiecza. Do XIII wieku ziemie te by³y zamieszkiwane przez 

plemiona Jaæwingów, które zosta³y wymordowane b¹dŸ wysiedlone przez Zakon Krzy¿acki. 

O ich istnieniu œwiadcz¹ pozosta³oœci w postaci grodzisk, kurhanów, wzmianek w kronikach oraz wielu 

nazw topograficznych.

Niepowtarzalny krajobraz tworzy pagórkowaty teren z kopulastymi wzniesieniami poprzecinanymi 

dolinami rzek i jezior oraz du¿ymi kompleksami leœnymi i ma³ymi zagajnikami, mokrad³ami i bagnami. 

Niemal ca³y powiat znajduje siê w dorzeczu rzeki E³k. Lasy powiatu e³ckiego zajmuj¹ obszar 24 tys. ha,

 co stanowi 22 % ogó³u jego powierzchni. S¹ to na ogó³ pozosta³oœci po dawnej Puszczy Jaæwieskiej. 

www.powiat.elk.pl
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START/META 

Kompleks Turystyczno – Rekreacyjno –Sportowy zlokalizowany przy nabrzeżu rzeki Ełk w Prostkach (dojście od ul. 1-go Maja, parking samochodowy).

Infrastruktura okołoturystyczna: 

 -  na terenie kompleksu znajdują się: niestrzeżona plaża wiejska, wiaty wypoczynkowe, ławki, boisko do siatkówki, siłownia zewnętrzna, miejsce na ognisko, plac zabaw, 

ścieżki edukacyjne o rodzimych gatunkach drzew, ścieżki sensoryczne.

 -  na terenie kompleksu ma początek  „PZU Trasy Zdrowia” – trasa przebiega przez naturalne ciągi spacerowe. 

Atrakcją przyrodniczą tego miejsca jest rzeka Ełk, która jest najważniejszą rzeką przepływającą przez teren gminy Prostki, przepływa ona przez miejscowości Lipińskie 

Małe, Ostrykół, Prostki i Bogusze.

Jest prawobrzeżnym dopływem Biebrzy o długości 113,6 km. Rzeka jest fragmentem szlaku kajakowego „Szlak Łaźnej Strugi” i Ełku.

Most na rzece Ełk, 210 m trasy. Betonowy most na rzece Ełk, droga powiatowa nr 1874 N Prostki – Kopijki.

Stadion Leśny, 1 km trasy. Obiekt sportowy. W okresie międzywojennym stadion był wykorzystywany jako baza przygotowań sportowców niemieckich do Olimpiady w 

Berlinie w 1936 roku.

Rozjazd trasy Hobby (trasa któtka) długość - 11 km.

Droga powiatowa, 1,7 km trasy. Przejazd przez drogę powiatową nr 1874 N Prostki – Kopijki.

Wzniesienie w lesie, 2 km trasy. Zjazd ze wzniesień w kierunku najbliższego duktu leśnego, a następnie oznakowanego miejsca straceń z okresu II wojny światowej.

Miejsce straceń, 2,4 km trasy. Miejsce straceń z okresu II wojny światowej. Znajduje się tu pięć mogił zbiorowych polskiej ludności cywilnej, łącznie 181 osób, 

zamordowanej przez hitlerowców w latach 1943-1944.

Nasyp po bocznicy kolejowej, 3,6 km trasy. W okolicach nasypu kolejowego przebiegają rowy melioracyjne, w których mają siedliska bobry. W zależności od pory 

roku, z wysokości nasypu, na otwartych

przestrzeniach można obserwować pasące się sarny oraz żurawie. 

Dzika plaża na nabrzeżu rzeki Ełk, 4,5 km trasy. 

Miejscowość Ostrykół, 5,3 km trasy. Infrastruktura okołoturystyczna: w centrum miejscowości, naprzeciwko zabytkowego kościoła, znajduje się wiejski plac 

integracyjny z miejscami przeznaczonymi do odpoczynku

oraz z placem zabaw dla dzieci.

 Najcenniejszym zabytkiem architektury zlokalizowanym na terenie gminy Prostki jest drewniany kościół z 1667 roku w Ostrymkole. Kościół powstał w miejscu spalonej 

w 1656 roku przez Tatarów ewangelickiej świątyni.

 Naprzeciwko zabytkowego kościoła w Ostrymkole rosną dwa dęby uznane za pomniki przyrody (obiekty są odpowiednio oznakowane):

- d ąb szypułkowy Quercus robur (obwód: 500 cm, wysokość: 30 m), objęty ochroną od 1986 r., pod numerem ewidencyjnym 101,

-  dąb szypułkowy Quercus robur (obwód: 317 cm, wysokość: 23m), objęty ochroną od 1998 r., pod numer ewidencyjnym 548.

Droga do miejscowości Dąbrowskie, 5,5 km trasy.

Dawny kompleks wojskowy, 7,0 km trasy.

Osiedle Leśne, 7,8 km trasy. Infrastruktura okołoturystyczna: wiejski plac integracyjny, wiata wypoczynkowa z miejscem do odpoczynku i biesiadowania.

Wąwóz, 8,3 km trasy. Malownicze obniżenie terenu tworzące wąwóz. Przez utworzony jar przebiegało torowisko bocznicy kolejowej prowadzącej do dawnego 

kompleksu wojskowego.

Końska Góra, 9,0 km trasy. 

Stara żwirownia, 9,2 km trasy. Atrakcje przyrodnicze: w okolicach „Końskiej Góry” oraz dawnej żwirowni przy Osiedlu Leśnym znajdują się miejsca gniazdowania 

Bociana Czarnego.

Kompleks wzniesień tzw. „Trzy Garby”, 10,0 km trasy. Na tym fragmencie dwa warianty trasy:  

 1.  Trasa trudna: 10 km skręt w lewo, na trasie znajdują się 7 podjazdów.

 2.  Trasa łatwa: 10 km skręt w prawo, na trasie znajdują się 2 podjazdy.

Droga powiatowa Prostki - Kopijki, 11,8 km trasy.

Leśna ścieżka spacerowa, 12,0 km trasy. Atrakcje przyrodnicze: w okolicach leśnej ścieżki spacerowej prowadzącej od kładki drewnianej w Prostkach do miejscowości 

Długosze oraz drogi wyznaczającej

dawną granicę polsko – pruską znajdują się miejsca gniazdowania Bielika- ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych.

Droga leśna przebiegająca wzdłuż dawnej granicy polsko – pruskiej, 13,8 km trasy.

Cmentarz w lesie, 17,0 km trasy. W lesie pod miejscowością Kosówka znajduje się ogrodzony cmentarz, na którym postawiono obelisk upamiętniający ofiary z okresu 

II wojny światowej.  Na obelisku znajduje się tablica,

na której widnieje tekst: „W hołdzie ofiarom faszyzmu hitlerowskiego, oficerom i żołnierzom armii radzieckiej, członkom ruchu oporu, więźniom obozu 

koncentracyjnego w Boguszach, Polakom, Włochom, Francuzom i Litwinom,

którzy zginęli z rąk oprawców hitlerowskich w latach 1941-1945. Społeczeństwo Powiatu Grajewskiego.”

Dzika plaża, 18,0 km trasy.

Skrzyżowanie ul. Bojowników w Boguszach, 18,9 km trasy.

Słup graniczny, 19,8 km trasy. Infrastruktura okołoturystyczna:  miejsce ogniskowe i wypoczynkowe z ławami i stołami.   Tablica informacyjna dotycząca zabytkowego 

słupa granicznego.

Słup graniczny z 1545r. postawiony na styku granic Korony Królestwa Polskiego, Prus Książęcych i Wielkiego Księstwa Litewskiego jest jednym z najstarszych tego typu 

zabytków  w Polsce i Europie. 

Kładka drewniana, 21,0 km trasy.
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Przewyższenia łącznie 200 m.

Trasa 14 km.

Przewyższenia łącznie 60 m.

Trasa 8 km.

Przewyższenia łącznie 100 m.

Trasa 21 km.

KOŚCIÓŁ, KAPLICZKA

Użytkownicy trasy jeżdżą na własną odpowiedzialność.

rzeka Ełk

L E Ś N Y   S Z L A K   P O W I A T U   E Ł C K I E G O   E Ł K - P R O S T K I - E Ł K



OPIS TRASY

START  trasa MTB Leśnego Szlaku Powiatu Ełckiego przy okolicach Gór Tatarskich

Na początku trasy występują konwalie majowe oraz bóbr europejski, wokół bagno zwyczajne, bory oraz lasy bagienne.

1 km trasy, jazda w kierunku Prostek, dojazd do torów. Od startu do miejscowości Lipińskie Małe droga żwirowa,

 miejscami koleiny.

4 km trasy, przejazd przez niestrzeżony przejazd kolejowy w kierunku miejscowości Lipińskie Małe.

Na tym odcinku trasy występują roślinny z rodzaju chrobotek oraz bóbr europejski.

5 km trasy, przejazd przez wieś Lipińskie Małe. Występują tu rośliny z rodziny widłakowatych.

7 km trasy, dwa podjazdy po nawierzchni asfaltowej.

META okolice zabytkowego kościoła w Ostrymkole.

Infrastruktura okołoturystyczna: w centrum miejscowości, naprzeciwko zabytkowego kościoła, znajduje się wiejski

plac integracyjny z miejscami przeznaczonymi do odpoczynku oraz z placem zabaw dla dzieci.

 Najcenniejszym zabytkiem architektury zlokalizowanym na terenie gminy Prostki jest drewniany kościół z 1667 roku

w Ostrymkole. Kościół powstał w miejscu spalonej w 1656 roku przez Tatarów ewangelickiej świątyni.

 Naprzeciwko zabytkowego kościoła rosną dwa dęby uznane za pomniki przyrody - d ąb szypułkowy

Quercus robur, objęte ochroną od 1986 r.
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