
Wokół Jeziora Kiełpińskiego 
 
Długość szlaku: 9,5 km 

Lokalizacja: Gmina Grodziczno i Lidzbark, powiat nowomiejski i działdowski,  

Welski Park Krajobrazowy 

Administrator: Welski Park Krajobrazowy 

Oznaczenie: kolor niebieski 

 
o Trasa ścieżki oznakowanej jako szlak niebieski rozpoczyna się w miejscowości Rynek przy ośrodku 

wypoczynkowym Perła i plaży wiejskiej. Po drugiej stronie drogi znajdują się zabudowania 
gospodarcze czynnego młyna. Idziemy drogą asfaltową w kierunku Trzcina, po ok. 200 m 
skręcamy w drogę polną w lewo. Następnie podążamy polną drogą, której lewy skraj obsadzono 
grabem zwyczajnym. W głębi, zarówno po prawej jak i po lewej stronie widoczne są pola uprawne 
położone na stokach. Po dojściu do rozwidlenia kroki swe kierujemy drogą na lewo, która po 
krótkiej chwili opada w dół i wąskim wcięciem drogowym dochodzi do jeziora Okuminek.  
 
Jezioro Okuminek to niewielkie śródleśne jezioro wytopiskowe, któremu towarzyszy torfowisko przejściowe. 
Z brzegu jeziora możemy obserwować pływające po wodzie kaczki, łyski i perkozy. W otaczającym jezioro 
lesie gnieździ się największy przedstawiciel polskich ptaków śpiewających – kruk. Stojąc w lesie nad 
brzegiem jeziorka z łatwością możemy też obserwować sposoby żerowania różnych gatunków ptaków na 
pniach drzew. Najbardziej przez wszystkich znane dzięcioły (spotykamy tu najczęstszego w Polsce dzięcioła 
dużego oraz największego dzięcioła czarnego), mniejsze od nich kowaliki oraz żerujące również głównie na 
pniach pełzacze. Na wspomnianym torfowisku spotkać możemy m. in. czermień błotną, kosaćca żółtego, 
siedmiopalecznika błotnego oraz liczne mchy i turzyce. Całość otaczają zarośla z malin, którym towarzyszy 
olsza czarna. Gdzieniegdzie czerwono połyskują czerwone owoce krewniaka znanych nam pomidorów czy 
ziemniaków - trującej psianki słodkogórz.  

 
o Podążając dalej ścieżką obchodzimy to niewielkie jezioro z lewej strony. Idziemy tuż przy lustrze 

wody. Po napotkaniu rozwidlenia ścieżek wybieramy jedną z nich. Pierwsza z nich prowadzi na 
prawo – dalej wokół jeziorka, druga natomiast prowadzi w lewo lekko pod górę. Jest to miejsce, 
w którym należy podjąć decyzję, czy podążamy trasą najkrótszą - wokół jeziora Okuminek, której 
połowę już pokonaliśmy, czy też przechodzimy na trasę dłuższą – wokół jeziora Kiełpińskiego.  
 
o Wybierając krótszą marszrutę podążamy nadal wzdłuż brzegu jeziora, tym razem jednak brzeg 

jest zarośnięty szuwarami. Aby dotrzeć do lustra wody musimy posłużyć się jednym 
z licznych w tym rejonie pomostów drewnianych, które pobudowali wędkarze. Po pewnym 
czasie wychodzimy na suchą ścieżkę, która z powrotem poprowadzi nas wokół zarastających 
brzegów torfowiska. Do miejscowości Rynek wracamy tą samą drogą, która przywiodła nas 
nad jezioro Okuminek. 

 
o Wąska ścieżka biegnąca pod górę doprowadza nas na szczyt wzniesienia. Przesieka, na którą 

wyszliśmy to sztucznie utrzymywany niski i bardzo luźny drzewostan, ponad którym biegnie linia 
wysokiego napięcia. Skręcamy w prawo i po przejściu około 100 m dochodzimy do szerokiej drogi 
leśnej. Skręcamy w lewo i kierujemy się w dół, do jeziora Kiełpińskiego. Przed nami otwiera się las, 
w którym panuje półmrok i w którym wyraźnie daje się wyczuć wilgoć pochodzącą z licznych po 
lewej stronie drogi rozlewisk i terenów podmokłych nazywanych Bagno Żakownia. Idziemy teraz 



drogą leśną w kierunku S wzdłuż Bagna Żakownia, natomiast po prawej mamy porośnięte lasem 
zbocze rynnowego jeziora Kiełpińskiego. 
 

o Idąc dalej drogą docieramy do rozwidlenia, kroki nasze kierujemy w lewo i po około 30 m 
przechodzimy przez mostek na niewielkiej strudze pomiędzy dwoma zabagnieniami.  

 
o Podążając dalej zbliżamy się do jeziora Kiełpińskiego. Miejscami droga się obniża, to znów wznosi 

na ok. 2-3 m nad poziom wody, by kawałek dalej wąskim trawersem przemknąć tuż ponad 
błotnistymi brzegami. Idziemy teraz wzdłuż brzegu jeziora w kierunku S. Idąc dalej obserwujemy 
jak zmienia się las, wyraźnie widać większy ilościowo udział dębów, pojawia się lipa, a także jawor. 
Natkniemy się również w tym miejscu na dwa potężne głazy noszące ślady rozwiercania przez 
kamieniarza.  

 
Jezioro Kiełpińskie jest jeziorem rynnowym, czyli jego kształt jest wąski i wydłużony, a oś jeziora przebiega 
z północnego zachodu na południowy wschód. Powierzchnia jeziora wynosi 60,80 ha. Jest jednym z niewielu 
jezior, całkowicie otoczonych lasami, porastającymi stromo opadające brzegi akwenu. Pod względem 
wędkarskim występują w nim ryby takie jak: okoń, krąp, leszcz, płoć, lin, szczupak.  

 
o Po pewnym czasie dochodzimy do rozwidlenia, kierujemy się w lewą stronę tak aby iść przy 

brzegu jeziora. Po minięciu niewielkiej zatoczki dochodzimy do końca jeziora Kiełpińskiego, z tego 
punktu możemy podziwiać oś widokową jeziora. Napotykamy liczne wciosy, które wyrzeźbiła 
woda deszczowa oraz woda spływająca z topniejącego lodowca stromymi stokami do jeziora. 
Kawałek dalej widać wzniesienia Czubatej Góry, które malowniczo porasta las grądowy. Po drodze 
mijamy też liczne ślady żywicowania na sosnach. 

 
Ślady dawnego żywicowania – liczne, gęsto ułożone skośne nacięcia (w tzw. „jodełkę”), w których punkcie 
zbiegu na kawałku blachy wbitej w pień drzewa mocowano zbiorniczki na ściekającą żywicę. W okresach 
wcześniejszych Polska była potentatem na skalę europejską w produkcji i przetwórstwie żywicy. Uzyskiwano 
z niej m.in. terpentynę i kalafonię – tę ostatnią wykorzystywano do produkcji farb, lakierów i in. Obecnie 
kosztowne żywice naturalne zastąpione zostały środkami wytwarzanymi na drodze syntezy chemicznej.  

 
o Po minięciu Czubatej Góry kierunek marszu zmienia się na N. Po pewnym czasie ścieżka dochodzi 

do drogi leśnej, którą idziemy w lewo. Po ok. 150 m dochodzimy do strumienia przecinającego 
drogę, jest to Struga Kiełpińska (Rynkówka), która w tym miejscu rozlewa swe wody tworząc 
szeroką deltę i wpada do jeziora. Korzystamy z kładki, żeby przejść na drugi brzeg i skręcamy  
w lewo. 
 
Struga Kiełpińska jest prawym dopływem Welu. Jej źródła znajdują się u podnóża Czubatej Góry, po 
przepłynięciu przez jezioro Kiełpińskie zasilała niegdyś młyn wodny, a jej nazwa zmienia się na Rynkówkę. Ze 
względu na czystość wody i interesującą faunę (można tu spotkać objętą ścisłą ochroną ważkę żagnicę 
zieloną), zasługuje na szczególną uwagę i dalsze badania.  

 
o Dalej trasa prowadzi skrajem jeziora w kierunku miejscowości Rynek. Po pewnym czasie 

dochodzimy do ogrodzenia ośrodka wypoczynkowego, które omijamy z prawej strony 
i wychodzimy na drogę asfaltową, którą podążamy w górę do przystanku PKS z którego 
rozpoczęliśmy naszą wyprawę. 

 
 


