
SZLAK RZEKI SAWICY 

Dokładny opis

0 46

2 44 Mijamy wyspę i przepływamy przewężenia jeziora.

3,5 42,5

8,5 37,5

11 35

14 32

16,5 29,5 Sztuczny zalew zwany Młyński Staw.

17,5 28,5

20,5 25,5

22,5 23,5

24 22 Wypływ rzeki Sawicy.

25 21

29 17

30 16

34,5 11,5

40,5 5,5 Wieś Kucbork. Dwa mosty drogowe. We wsi dwa sklepy.

46 0

Autorstwo opisu:

Na podstawie własnych spostrzeżeń opis opracował Wojciech Bogacki 
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Spływ można rozpocząć na północnym brzegu jeziora Sasek Wielki –kolonia wsi Małszewko. 
Cały czas płyniemy na południe.

Kolejne przewężenie, za nim na prawym brzegu osiedle domków letniskowych Łysa Góra. 
Wpływamy na największy akwen jeziora, tzw. „patelnia”.

Ostatnie przewężenie jeziora na prawym brzegu. Leśniczówka Sasek, na lewym ośrodek 
wypoczynkowy Kobylocha.

Wieś Jęczniki. Wypływ rzeki ostro w prawo ( w następnej zatoce, niż się wydaje). Do pokonania 
betonowy jaz- przenoska prawym brzegiem.We wsi sklep po lewej stronie przed mostem. Most 
drogowy na drodze Szczytno – Olsztyn.

Most kolejowy na trasie Szczytno – Olsztyn. Wysokie brzegi, dorodny las sosnowy. Sporo 
przeszkód w nurcie.

Próg wodny (przenoska przez szosę). Wieś Janowo. Możliwość przewiezienia kajaków wózkiem 
pożyczonym z pobliskiego gospodarstwa rybackiego (sprzedaż ryb). Utrudnienia w spływie 
(urządzenia regulujące poziom wody w stawach, dalej drzewa i gałęzie w nurcie). Rozpoczyna się 
najtrudniejszy odcinek szlaku.

Na lewym brzegu doskonałe miejsce na biwak. Rzeka rozdziela się na trzy koryta. Najkrótsza 
droga do jeziora Sedańskiego prowadzi lewą odnogą. Płynie głównie przez łąki i pastwiska 
(drobne utrudnienia w postaci kładek i ogrodzeń). Odnogi środkowa i prawa są bardzo kręte, płyną 
przez olchowy, zabagniony las. Wiele przeszkód.

Jezioro Sudańskie. Na lewym brzegu wieś Sedańsk. Mała plaża i miejsce do biwakowania (bez 
wygód). Aby kontynuować spływ szlakiem, należy kierować się na południe.

Most drogowy. Na lewym brzegu dobre miejsce na biwak. Dalej brzegi podmokłe i rzadko 
dostępne.

Wieś Sasek Wielki. Most drogowy. Na prawym brzegu przed mostem zabytkowa wieża 
strzelnicza. Sklep na lewo od mostu, ok. 300m. Rzeka wpływa do jeziora Sasek Mały (Szoby 
Małe). Początkowo jezioro jest bardzo płytkie, dno muliste (osady pozostałe po spływających tu 
niegdyś ściekach ze Szczytna). Trzymamy się lewego brzegu. Na wprost w oddali wioska Sasek 
Mały.

W zatoce między trzcinami wypływ rzeki z jeziora Sasek Mały. Most drogowy ( trasa Nowiny – 
Sasek Mały). Pod mostem resztki starego mostu drewnianego). Na prawym brzegu domki 
letniskowe.

Mostek drewniany. Uroczysko zwane Papiernią. W pobliżu mały cmentarzyk i resztki zabudowy 
osady.

Pierwsze zabudowania Wielbarka. Most betonowy, mostek drewniany (trzymać się lewego brzegu 
– przeszkody w nurcie), kolejny most betonowy, po prawej mała przystań kajakowa. 200m dalej 
Sawica uchodzi do Omulwi. Koniec szlaku.
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