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Gmina Szczytno

Szanowni Państwo
Ladies and Gentlemen

Mam zaszczyt i niebywałą przyjemność zaprosić
Państwa do odwiedzenia urokliwego miejsca, jakim
jest gmina Szczytno. Publikacja, którą oddajemy
w Państwa ręce, przedstawia cenne walory przyrodniczo-krajobrazowe, jak również codzienne życie kulturowe
naszych mieszkańców. Broszura prezentuje rejony
obfite w atrakcje turystyczne, w których każdy dzień
wypoczynku gwarantuje ciekawe przeżycia.
Zrównoważony rozwój gminy to przede wszystkim sukces
wszystkich mieszkańców. Dzięki ich zaangażowaniu,
aktywności i podejmowaniu wspólnych inicjatyw,
systematycznie podnosi się poziom i jakość ich życia.
W imieniu mieszkańców gminy Szczytno serdecznie
zapraszam do wspólnej przygody.

I have the honour and great pleasure to invite you to
visit the charming place of Szczytno Commune. The
publication we are giving you presents precious natural
and landscape values as well as the daily cultural life
of local residents. The brochure shows areas abundant
in tourist attractions, where each day of relaxation
guarantees interesting experiences!
Sustainable development of the commune is primarily
the success of all inhabitants. Due to their commitment,
activity and joint initiatives, the level and quality of
their lives is constantly rising.
On behalf of the residents of Szczytno Commune
I cordially invite you to share our adventure!

Wójt Gminy Szczytno / Head of Szczytno Commune
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Sławomir Wojciechowski
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Położenie
Location

Gmina Szczytno zajmuje centralną część Ziemi Szczycieńskiej. Teren ten
jest położony w południowej części Pojezierza Mazurskiego, a dokładnie
na pograniczu Pojezierza Mrągowskiego, Równiny Mazurskiej i Niziny
Kurpiowskiej. Zajmuje obszar 34 tys. ha, na którym zlokalizowanych jest
51 miejscowości tworzących 32 sołectwa, w których zamieszkuje ponad
12 tys. mieszkańców, a co za tym idzie, stanowi największą terytorialnie,
jak i pod względem zaludnienia gminę powiatu szczycieńskiego.
Każda z miejscowości ma swój niepowtarzalny klimat oraz miejsca,
które trzeba odwiedzić.

Szczytno Commune lies in the central part of the Szczytno region.
The area is located in the south of the Masurian Lake District, exactly
on the border of the Mrągowo Lake District, the Masurian Plain and
the Kurpie Lowland. It covers 34 thousand ha of land with 51 villages
forming 32 village administrative units inhabited by over 12 thousand
people, which makes Szczytno Commune the largest and most densely
populated commune of Szczytno County. Every village has its own
unforgettable style and places to visit.
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Przyroda warta zobaczenia
Nature worth seeing

O wyjątkowości gminy Szczytno pod względem walorów przyrodniczych
świadczy fakt, że ponad 50% jej powierzchni to lasy o charakterze
puszczańskim. Na obszarze gminy znajdują się obszary chronionego
krajobrazu – OCHK Pojezierza Olsztyńskiego, OCHK Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej oraz Spychowski OCHK. Wyjątkowo świeże powietrze sprawia, że
gmina należy do obszaru Zielonych Płuc Polski. Niezwykłość występujących
tu gatunków zwierząt uzasadnia objęcie znacznej części jej terytorium
zasięgiem obszarów chronionych Natura 2000.

The natural uniqueness of Szczytno Commune is confirmed by the fact
that more than 50% of its area is covered with forests of primeval character.
The territory of the commune includes the protected landscape areas
of: Olsztyn Lakeland, Napiwoda-Ramuki Forest and Spychowo. With
its exceptionally fresh air, the commune belongs to the Green Lungs
of Poland. The extraordinary abundance of animal species justifies the
establishment of the network of nature protection areas called Natura
2000 on a large part of this land.
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Wśród atrakcji rekreacyjno-przyrodniczych należy wymienić rzekę
Sawicę, która stanowi urozmaicony oraz niezwykle malowniczy szlak
kajakowy.
Barwnie położone jeziora to jeden z największych atutów tutejszego
obszaru. Sasek Wielki, Wałpusz i Marksoby – jako jeziora objęte strefą
ciszy, stanowią wymarzone miejsce dla miłośników wędkowania.
Usatysfakcjonowani będą również amatorzy kąpieli wodnych, którzy
znajdą wiele miejsc idealnych do tego rodzaju wypoczynku.

One of the local recreational and natural attractions is the Sawica
River, which forms a varied and remarkably picturesque canoe trail.
The colourful lakes are another great asset of the area. Sasek Wielki,
Wałpusz and Marksoby are lakes of established ‘silent zones’ ideal
for fishing enthusiasts. Guests who are fond of bathing in the lake will
also be pleased with their stay here due to numerous places perfect
for this kind of leisure.
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Architektura historyczna
Historical architecture

Przyłączenie Ziemi Szczycieńskiej do Polski w ramach
podziałów po drugiej wojnie światowej spowodowało
wyjazd znacznej części dotychczasowych mieszkańców,
w miejsce których napłynęła ludność z Kurpiowszczyzny
oraz ofiary przesiedleń z akcji „Wisła”.
Najtrwalszym śladem przeszłości, tradycji i historycznych
wydarzeń związanych z gminą Szczytno są niewątpliwie
zabytki. Rejestr Zabytków tworzy ponad 20 obiektów
architektonicznych o charakterze mieszkalnym,
gospodarskim, sakralnym i militarnym.
Z obiektów wpisanych do rejestru zabytków wartych
zobaczenia wymienić należy m.in.: XIX-wieczny kościół
w Lipowcu, kościół murowany z elementami drewnianymi z 1938 r. i młodszą o 10 lat kaplicę baptystów
w Szymanach, a także kościół ewangelicki (obecnie
katolicki) z 1757 r. w Trelkowie.
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Blokhauz strzelecki w Sasku Wielkim / Shooting blockhouses in Sasek Wielki

Tereny gminy są poznaczone śladami I wojny światowej.
Zachowało się wiele cmentarzy z tamtych czasów
i kilka pomników. Jednym z nich jest tak zwany kamień
Hindenburga, stojący obok drogi Jęcznik – Elganowo
w powiecie szczycieńskim.

Joining the Szczytno region to Poland in the aftermath
of World War II resulted in the departure of a large
number of its inhabitants and arrival of people from
the Kurpie land as well as victims of Operation Vistula.
Historical monuments of Szczytno Commune are
undoubtedly the most durable traces of the past,
traditions and historical events. The local Register of
Historical Monuments consists of over 20 architectural,
residential, farm, religious and military buildings.
Among the objects listed in the register the most
noteworthy are: the 19th century church in Lipowiec,
the brick church with wooden elements from 1938 with
its 10 years newer Baptist chapel in Szymany, and the
evangelical (now Catholic) church from 1757 in Trelkowo.
The area of the commune is marked by remnants of
World War I. There are many cemeteries from that
time as well as several monuments. One of them is
the so-called Hindenburg Stone located by the road
Jęcznik – Elganowo in Szczytno County.
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Około 1,5 km od Szczytna, przy drodze do Rozóg, nad rzeką Wałpuszą,
znajduje się staw zwany „Czerwonym Mostkiem”.
Po wschodniej stronie Szczytna, blisko Młyńska, przy pierwszym wjeździe
do lasu prowadzącym w stronę szosy na Jerutki znajduje się kamień
upamiętniający miejsce, z którego rosyjska artyleria 30 sierpnia 1914 r.
ostrzelała Szczytno.
Przed pierwszą wojną światową, w obawie przed kawalerią rosyjską,
pomiędzy jeziorami Sasek Wielki, Wałpusz, Marksoby wzniesione zostały
systemy blokhauzów (ceglane wieże ze stanowiskami strzeleckimi dla
piechoty). Umocnienia te nazwano Leśną Pozycją Szczycieńską.

1. Kościół ewangelicki, obecnie
katolicki, z 1757 r. w Trelkowie
/ Evangelical (now Catholic) church
from 1757 in Trelkowo
2. Kościół w Lipowcu
/ Church in Lipowiec

Approximately 1.5 km from Szczytno, by the road to Rozogi and by the
Wałpusza River, there is a pond called the ‘Red Bridge’.

3. Kościół w Gawrzyjałkach
/ Church in Gawrzyjałki

On the eastern side of Szczytno, near Młyńsko, at the first road to the forest
leading towards the road to Jerutki, there is a stone commemorating the
place from which Russian artillery shelled Szczytno on August 30, 1914.
Before World War I, for fear of the Russian cavalry, systems of blockhouses
(brick towers with infantry firing positions) were built between the lakes
of Sasek Wielki, Wałpusz and Marksoby. These fortifications were called
the Szczytno Forest Stance.
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Jednym z najciekawszych obiektów archeologicznych w powiecie
szczycieńskim, jeśli chodzi o naziemne pozostałości, jest średniowieczne
grodzisko w Jęczniku. Przez miejscową ludność nazywane było
Zameczkiem. Miejsce to systematycznie odwiedzane jest przez
amatorskich poszukiwaczy skarbów.
Krajobraz kulturowo-sakralny gminy Szczytno uzupełniają kapliczki,
krzyże i figury przydrożne. Niemal każda miejscowość w naszej gminie
ma swoje historyczne i urokliwe zakątki, które warto zobaczyć.

In terms of ground historical objects, one of the most interesting
archaeological sites in Szczytno County is the medieval settlement
in Jęcznik. It was called the Little Castle by the local population. The
site is regularly visited by amateur treasure hunters.
The cultural and sacred landscape of Szczytno Commune is
complemented by chapels, crosses and roadside figures. Almost
every locality in our commune has its historic and charming corners
that are worth seeing.

1. Wał podłużny ciągnący się w pobliżu grodziska
od rzeki Saski do jeziora Sawica
/ Longitudinal shaft near the fortress,
stretching from the Saska River to Sawica Lake
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2. Pamiątkowy głaz z Młyńska / Memorial stone from Młyńsko
3. Jęcznik – głaz Hindenburga / Jęcznik – the Hindenburg Stone
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Imprezy kulturalne
Cultural events

Na terenie gminy Szczytno odbywa się szereg imprez kulturalnych,
mających na celu uprzyjemnienie i uatrakcyjnienie spędzania wolnego
czasu mieszkańcom i turystom.
Największą imprezą kulturalną i integracyjną, wieńczącą trud ciężkiej
pracy rolników, na którą zapraszani są mieszkańcy oraz wszystkie
osoby pragnące miło spędzić czas wśród licznych atrakcji, są corocznie
organizowane dożynki gminne w Olszynach. Święto plonów jest
szczególnym wydarzeniem ze względu na bogatą tradycję rolniczą
gminy.

1. Sołectwo Rudka, dożynki gminne w Olszynach, 2017 r.
/ Rudka Village Unit, Communal Harvest Festival in Olszyny, 2017
2. Zespół Imperium podczas Pikniku strażackiego
„Z druhem bezpiecznie” w Lipowcu, 2017 r.
/ ‘Imperium’ band during the ‘Stay Safe with a Friend’
Firefighting Picnic in Lipowiec, 2017
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Szczytno Commune organizes a number of cultural events aimed
at making the leisure time more attractive to the inhabitants and
tourists alike.
The greatest cultural and integration event, culminating the season of
hard work of local farmers, is the communal harvest festival intended
for the residents and all those who seek a good time with numerous
attractions. It is held each year in Olszyny. The harvest feast is an
important event due to the rich agricultural tradition of the commune.
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Latem w poszczególnych sołectwach odbywają się festyny rodzinne.
Większość miejscowości ma do dyspozycji świetlice wiejskie, które stanowią
centra kulturalne, gdzie ma miejsce aktywizacja życia społecznego
i integracja miejscowej ludności.
Miłośników antyków zapraszamy do miejscowości Olszyny, na giełdę
staroci prowadzoną przez miejscowego sołtysa Pana Zygmunta Rząpa –
lokalnego artystę rzeźbiarza. Pan Zygmunt pracowicie zbiera i odnawia
zgromadzone u siebie antyki, które w każdą niedzielę prezentuje
i wystawia do sprzedaży.

In summer, villages organize their family festivals. Almost every village
has a community room serving as a cultural centre, where social life and
integration of the local people take place.

1. Jubileusz Pięćdziesięciolecia i Sześćdziesięciolecia
Pożycia Małżeńskiego, 2017 r.
/ 50th and 60th marriage anniversaries, 2017
2. Występ dzieci na dożynkach w Olszynach, 2017 r.
/ Children’s performance at the Harvest Festival in Olszyny, 2017
3. Zespół Masters na dożynkach w Olszynach, 2017 r.
/ ‘Masters’ band at the Harvest Festival in Olszyny, 2017
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All those interested in antiques are invited to visit Olszyny for its antiquity
fair held by Zygmunt Rząp – the village leader and local sculptor. Mr.
Rząp diligently collects and renews the collected antiques which he
presents and sells every Sunday.

4. Reprezentacja Gminy Szczytno – Sołectwo Płozy podczas dożynek
powiatowych w Pasymiu, 2017 r.
/ Representation of Szczytno Commune – Płozy Village Unit during
the County Harvest Festival in Pasym, 2017
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Oświata
Education

Siłą gminy są jej najmłodsi mieszkańcy, którzy kształcą się w dobrze
wyposażonych placówkach oświatowych, gwarantujących wysoką
jakość edukacji i bezpieczeństwo. Na terenie gminy istnieje pięć
szkół podstawowych (przy trzech z nich usytuowane są gimnazja),
trzy Niepubliczne Zespoły Szkolno-Przedszkolne, dwa publiczne
przedszkola wraz z oddziałami terenowymi oraz oddziały przedszkolne
przy szkołach podstawowych. Z roku na rok rozwija się także baza
sportowa szkół.

The strength of Szczytno Commune are its youngest inhabitants
who are educated in our well-equipped educational institutions
that guarantee high quality of education and safety. There are five
primary schools in the commune (three of which also house junior
high schools), three non-public school and kindergarten complexes,
two public kindergartens with branch units, and kindergarten units
in primary schools. Moreover, the sports infrastructure of the schools
is expanded every year.
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1. Szkoła Podstawowa w Rudce / Primary school in Rudka
2. Szkoła Podstawowa w Wawrochach / Primary school in Wawrochy
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Wysoko wykwalifikowana i oddana swojej pracy kadra pedagogiczna
mobilizuje od najmłodszych lat dzieci i młodzież do poszerzania swojej
wiedzy i umiejętności. Przekłada się to na osiągane wyniki w nauce
oraz zdobywane nagrody i wyróżnienia.

Highly qualified and devoted teaching staff encourages children and
the youth to expand their knowledge and skills from an early age.
This translates into achieved school results and earned awards and
distinctions.

1. Szkoła Podstawowa w Szymanach
/ Primary school in Szymany
2. Rozdanie nagród Wójta dla uzdolnionych uczniów
/ Ceremony of presenting the talented students
with the Awards of the Commune Head
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Działalność społeczna
Social activity

Gmina Szczytno to teren ludzi aktywnych i miejsce licznych inicjatyw
społecznych. Działa tu aktywnie 12 organizacji pozarządowych
(stowarzyszeń). Mieszkańcy wielu wsi ciągle poszukują swoich pomysłów na
rozwój. Organizacje prowadzą działalność, wspierając się od lat środkami
finansowymi pozyskiwanymi z funduszy gminnych i zewnętrznych. Dzięki
temu w doskonały sposób aktywizują i integrują mieszkańców, organizując
różnego rodzaju festyny wiejskie, wydarzenia kulturalne i sportowe, zajęcia
w świetlicach oraz wycieczki.

Szczytno Commune is an area of active people and numerous social
initiatives. 12 non-governmental organizations (associations) operate here.
Residents of many villages are constantly seeking ideas for development.
These organizations have run their businesses for years due to financial
support of the communal and external funds. For that reason, these people
are able to actively stimulate and integrate local residents by organizing
various types of rural festivals, cultural and sporting events, activities in
community rooms, and day trips.
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1. i 2. Warsztaty Stowarzyszenia
Twórców i Orędowników Kultury
„Anima”
/ Workshops of the ‘Anima’
Association of Artists and Advocates
of Culture
3. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Mazurskie Źródła”,
warsztaty ceramiczne w świetlicy
w Dębówku
/ ‘Mazurskie Źródła’ (Masurian
Springs) Social and Cultural
Association, ceramic workshop
in the community centre
in Dębówko
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Lokalne tradycje kultywują także Koła Gospodyń Wiejskich (w Lipowcu,
Gawrzyjałkach). Głównym celem KGW jest prowadzenie działalności
kulturalno-rozrywkowej, integrowanie i angażowanie lokalnej
społeczności we wspólne działania.

Local traditions are also cultivated by Housewives’ Clubs (in Lipowiec,
Gawrzyjałki). Their main goal is to conduct cultural and entertainment
activity, and to integrate and involve the local community in joint
initiatives.

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Płozy
/ Association of Friends of the Village of Płozy
2. Koło Łowieckie „Sokół”, warsztaty dla dzieci w Trelkowie
/ ‘Sokół’ (Falcon) Hunting Club, workshops for children in Trelkowo
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3. Koło Gospodyń Wiejskich w Lipowcu
/ Housewives’ Club in Lipowiec

27

Turystyka wiejska
Rural tourism

Na całym terenie gminy rozproszone są gospodarstwa
agroturystyczne. W wielu z nich można podpatrzyć
z bliska „życie wsi”, spróbować świeżego mleka, jaj, czy
win i nalewek o unikalnych recepturach i wyjątkowych
smakach. Gospodarze mają do zaoferowania produkty,
których nie można nabyć nigdzie indziej. Jesienią
koniecznie trzeba wybrać się na grzybobranie, a zimą
na kulig.
Gospodarstwa agroturystyczne działające na terenie
gminy nieustannie szukają nowych możliwości rozwoju.
Jedną z nich jest prowadzenie działalności edukacyjnej
w tzw. zagrodach edukacyjnych, czyli poprzez naukę
i zabawę na wsi. Przykładem zagrody edukacyjnej
w gminie Szczytno jest gospodarstwo agroturystyczne
KAMEZ. Podstawowym atutem tutejszej oferty jest jej
autentyczność. Dzieci uczestniczą w życiu gospodarstwa,
mają bezpośredni kontakt ze zwierzętami i wykonują
razem z właścicielami różnorodne prace, np. karmią
krowy i próbują je doić, uczą się piec chleb.
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Gościniec „Nad stawem” w Romanach
/ ‘Nad stawem’ (By the Pond) Agritourism Farm in Romany

Agritourism farms are scattered throughout the entire
commune. In many of them you can have a closer look
at the ‘village life’, try fresh milk, eggs, or wines and
liqueurs of unique recipes and pleasant flavours. Farmers
offer products that cannot be purchased elsewhere.
In autumn you must go mushroom picking, and in
winter – for a sleigh ride.
Agritourism farms operating in the commune are
constantly seeking new opportunities for development.
One of them is conducting educational activity in
the so-called educational homesteads, i.e. through
learning and playing in the countryside. An example
of an educational homestead in Szczytno Commune
is the agritourism farm KAMEZ. The main advantage of
its offer is authenticity. Children participate in the farm
life, have direct contact with farm animals and perform
various tasks with the owners, e.g. feed the cows and
try to milk them, or learn to bake bread.
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Podczas spacerów po okolicy poznają historię Mazur, a szczególnie
wsi Wawrochy uwiecznionej w powieści Melchiora Wańkowicza.
O turystycznej wartości tego regionu świadczy także obecność Portu
Lotniczego Olsztyn – Mazury, który sprawił, że drzwi „powietrznej
bramy” Mazur zostały otwarte. Okno na świat Warmii i Mazur otwiera
się w gminie Szczytno.

During walks around the area they learn the history of Masuria,
especially of the village of Wawrochy immortalized in a novel by
Melchior Wańkowicz.
The tourism value of the region is expressed in the presence of the
Olsztyn – Mazury Airport which opens the ‘air gateway’ of Masuria.
The window to the world for Warmia and Masuria opens in Szczytno
Commune!

1. Gospodarstwo agroturystyczne „Sasek”
/ ‘Sasek’ Agritourism Farm
2. Gospodarstwo agroturystyczne „Kamez” w Wawrochach
/ ‘Kamez’ Agritourism Farm in Wawrochy
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Szlaki turystyczne, trasy spacerowe,
ścieżki dydaktyczne i inne
Hiking trails, walking routes,
educational paths and more
Wysoka lesistość, czyste i świeże powietrze sprzyjają
rozwojowi świadomości ekologicznej społeczeństwa,
a co za tym idzie, promowaniu proekologicznej
gospodarki leśnej i walorów przyrodniczych poprzez
tworzenie ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych.
Zachęcamy Państwa do podjęcia prób przemierzenia
bardzo atrakcyjnych turystycznie i przyrodniczo
następujących szlaków i ścieżek:
• Szlak „tatarski” (pieszy): Szczytno – rzeka Wałpusza –
jezioro Marksoby – Krawno – Babięta (dł. 28 km);
• Szlak „Mazursko-Kurpiowski” (pieszy): Szczytno
– Rudka – Czarkowy Grąd – Małdaniec – Lipowiec –
Radostowo – Klon (dł. 41 km);
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Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Aleja Jałowców” w Lipowcu
/ Nature and educational path ‘Juniper Avenue’ in Lipowiec

• Trasa „Rybitwy” (rowerowa): Szczytno – Sasek Wieki –
Sasek Mały – Rekownica – Jedwabno – Narty - Brajniki
– Nowy Dwór – Sawica – Janowo – Sędańsk – Szczytno
(dł. 55 km);

High forest cover and clean, fresh air foster the
development of ecological awareness of the local
community, thus promoting pro-ecological management
of forests and natural valuesthrough the creation of
nature educational paths. We encourage you to try
the following trails and paths attractive in terms of
tourism and nature:
• ‘Tatar’ (hiking) Trail: Szczytno – Wałpusza River –
Marksoby Lake – Krawno – Babięta (length: 28 km);
• ‘Masuria and Kurpie’ (hiking) Trail: Szczytno – Rudka
– Czarkowy Grąd – Małdaniec – Lipowiec – Radostowo
– Klon (length: 41 km);
• ‘Terns’ (cycling) Route: Szczytno – Sasek Wieki – Sasek
Mały – Rekownica – Jedwabno – Narty – Brajniki –
Nowy Dwór – Sawica – Janowo – Sędańsk – Szczytno
(length: 55 km);
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• Trasa „Młyński Staw” (rowerowa): Szczytno – Szczycionek – Dębówko –
Piece – Jęcznik – Elganowo – Janowo – Szczytno (dł. 41 km);
• Trasa „Wielkich Jałowców” (rowerowa): Szczytno – Prusowy Borek –
Lipowiec – Zabiele – Szczytno (dł. 36 km);
• Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Aleja Jałowców” w Lipowcu;
• Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Droga do Przyrody” przy leśniczówce
Lipnik;
• Leśna ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Jęczniki” w Leśnictwie Jęcznik;
• Leśna ścieżka dydaktyczna „Szkółka Leśna w Dębówku”.

• ‘Mill Pond’ (cycling) Route: Szczytno – Szczycionek – Dębówko – Piece
– Jęcznik – Elganowo – Janowo – Szczytno (length: 41 km);

1. Ścieżka pieszo-rowerowa Kamionek – Szczycionek
/ Walking and cycling route Kamionek – Szczycionek

• ‘Great Junipers’ (cycling) Route: Szczytno – Prusowy Borek – Lipowiec
– Zabiele – Szczytno (length: 36 km);
• Nature and educational path ‘Juniper Avenue’ in Lipowiec;

2. Jezioro Wałpusz / Wałpusz Lake

• Nature and educational path ‘Road to Nature’ by the forester’s lodge
of Lipniki;

3. Szlak nordic walking „Gizewo” / ‘Gizewo’ Nordic Walking trail

• Forest nature and educational path ‘Jęcznik’ in Jęcznik Forest Subdistrict;
• Forest educational path ‘Forest Nursery in Dębówko’.
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Ochrona przeciwpożarowa
Fire protection

Nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym mieszkańców czuwa
siedem jednostek ochotniczych straży pożarnych: w Gawrzyjałkach,
Trelkowie, Płozach, Romanach, Szymanach, Olszynach i Lipowcu, przy
czym trzy ostatnie włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Oznacza to, że w razie zagrożeń o szerszej skali mogą
one być zadysponowane poza teren gminy. Przy czterech jednostkach
(w Gawrzyjałkach, Lipowcu, Płozach i Olszynach) działają młodzieżowe
drużyny pożarnicze (MDP) dziewczęce i chłopięce.

The fire safety of local inhabitants is ensured by seven volunteer fire
brigades (VFBs) from: Gawrzyjałki, Trelkowo, Płozy, Romany, Szymany,
Olszyny and Lipowiec. The last three are included in the National
Firefighting and Rescue System. It means that in case of larger-scale
threats these units may be sent outside the commune. By four of the
units (Gawrzyjałki, Lipowiec, Płozy and Olszyny) operate male and
female youth fire brigades (YFBs).
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OSP Szymany / Volunteer Fire Brigade Szymany
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Zawody strażackie, 2017 r. / Firefighting competition, 2017

Pięciu jednostkom (w Olszynach, Lipowcu, Gawrzyjałkach,
Romanach i Szymanach) nadano sztandary, które
stanowią powód do dumy i podnoszą prestiż jednostki.
W dowód uznania za działalność i niesienie pomocy,
„Złotym Znakiem Związku” zostały odznaczone
sztandary OSP w Olszynach i Szymanach, a srebrnym
medalem ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa” sztandary OSP
w Gawrzyjałkach, Lipowcu i Romanach. Samorząd
gminny, nieustannie dokłada starań, aby strażacy
wypełniając swoje zadania, mieli zapewnione jak
najlepsze warunki. Priorytetem są zakupy sprzętu
przeciwpożarowego, umundurowania oraz rozbudowa
i modernizacja remiz strażackich.

Five of the units (in Olszyny, Lipowiec, Gawrzyjałki,
Romany and Szymany) were conferred banners that
are a pride of each unit and raise their prestige. In
recognition of their activity and assistance, the VFBs in
Olszyny and Szymany were awarded the ‘Golden Sign
of the Union’ (Złoty Znak Związku), and the departments
in Gawrzyjałki, Lipowiec and Romany obtained the
silver medal ‘For Contribution to Fire Service’. The local
government is constantly striving to ensure the best
possible conditions for firefighters to fulfil their mission.
The priority is the purchase of firefighting equipment,
uniforms, and the extension and modernization of
fire stations.

Ochotnicze Straże Pożarne pełnią równie istotną rolę
w życiu społecznym i kulturalnym lokalnej społeczności.
To członkowie OSP są inicjatorami licznych imprez
i wydarzeń kulturalnych i sportowych. Pomagają
w organizacji m.in. „Dożynek Gminnych”, corocznie
rozgrywane są Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze,
w których biorą udział lokalne straże oraz członkowie
MDP.

Voluntary Fire Brigades also play an important role in
the social and cultural life of the local community. It
is their members who are the initiators of numerous
cultural and sporting events. For instance, they help
organize the Communal Harvest Festival. Moreover,
members of the youth fire departments as well as
local fire brigades participate in the annual Communal
Sports and Firefighting Competition.
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Sport
Sport

Gmina Szczytno to dobrze rozbudowana baza sportowa. Wszyscy
mieszkańcy zainteresowani aktywnym spędzaniem wolnego czasu
mają wiele możliwości uprawiania sportu. Dominującymi dyscyplinami
są: piłka nożna, tenis ziemny oraz siatkówka plażowa. Najmłodsi
mieszkańcy mają do swojej dyspozycji nowoczesne place zabaw,
funkcjonują także orliki i siłownie plenerowe.

Szczytno Commune has a well-developed sports infrastructure. All
residents interested in active leisure can choose from many opportunities
for doing sport. Dominant disciplines are football, tennis and beach
volleyball. The youngest inhabitants can use modern playgrounds,
and the sporting offer includes ‘Orlik’ sports fields and outdoor gyms.

1. Siłownia plenerowa w Kamionku / Outdoor gym in Kamionek
2. Korty tenisowe w Nowym Gizewie / Tennis courts in Nowe Gizewo
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3. Finał mistrzostw w wyciskaniu sztangi leżąc, 2017 r.
/ Finals of the championship in barbell bench pressing, 2017
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Na terenie gminy działa gminny klub sportowy –
GKS Szczytno, zrzeszający w swoich szeregach sporą
liczbę dzieci i młodzieży. Klub, poprzez uczestnictwo
w rozgrywkach B klasy, umożliwia rozwijanie sportowych
pasji.

In the area there is also a communal sports club – GKS
Szczytno, which gathers a large number of children and
young people. By participating in class B competitions,
the club contributes to the development of sports
passions.

W gminie prowadzony jest szereg imprez sportowych
mających na celu bardziej aktywne i atrakcyjne spędzanie
wolnego czasu.

Numerous sporting events are held in the commune
with the aim at providing more active and attractive
forms of leisure.

W ostatnich latach wybudowano pierwszy w powiecie
orlik lekkoatletyczny w Lipowcu. W Nowym Gizewie
powstały dwa korty do gry w tenisa ziemnego – jeden
do gry pojedynczej, drugi do gry w debla.

In recent years, the first athletics Orlik field was built
in Lipowiec. In Nowe Giżewo two tennis courts were
constructed: one for singles, and the other for doubles.

Dla miłośników biegania mamy do dyspozycji leśną
ścieżkę nordic walking w Nowym Gizewie, która ma
kształt pętli i została wyznaczona leśnymi drogami
gruntowymi. W wolnej chwili warto wybrać się z rodziną
na ścieżki pieszo-rowerowe Kamionek – Szczycionek
oraz wokół jeziora Domowego Dużego w Szczytnie.

For enthusiasts of running we offer a loop-shaped forest
path for Nordic Walking in Nowe Giżewo. It runs along
forest roads. In the free time, it is worth taking a family
excursion along the hiking and cycling path Kamionek
– Szczycionek and around Domowe Lake in Szczytno.
All these recreational attractions are constantly enriched
with the increasing number of hiking and cycling routes.

Wszystkie te atrakcje pod względem rekreacyjnym
wzbogacone są coraz liczniej powstającymi trasami
pieszymi i rowerowymi.
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1. Boisko wielofunkcyjne w Szkole Podstawowej w Rudce / Multifunctional sports field in the Primary School in Rudka
2. Orlik lekkoatletyczny w Lipowcu / Orlik athletics field in Lipowiec
3. Bieg zorganizowany na ścieżce nordic walking w Nowym Gizewie / Run organised along the Nordic Walking trail in Nowe Gizewo
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Rozwój inwestycyjny
Investment development

Obraz gminy zmienił się znacznie na przestrzeni wielu lat. Dzisiejsza
gmina Szczytno to gmina nowocześniejsza, ładniejsza i coraz bardziej
rozwinięta. Ukierunkowana i nastawiona na dynamiczny rozwój i aktywne
działanie, tworząca dobre warunki dla rozwoju przedsiębiorczości oraz
podejmująca działania zmierzające do poprawy standardu życia jej
mieszkańców. To gmina, w której powstają nowe drogi, budowane są sieci
wodno-kanalizacyjne, unowocześniana baza sportowo-oświatowa oraz
podejmowane są działania o charakterze społecznym. To także gmina, na
terenie której istnieje bardzo dobrze rozwinięta sieć świetlic.

44

The image of the area has changed considerably over the years. The
present Szczytno Commune is modern, nicer and more developed,
oriented towards dynamic development and active initiatives, creating
good conditions for entrepreneurship and undertaking actions aimed at
improving the standard of living for the local residents. It is a commune
building new roads are built, water and sewage networks, modernizing
the upgraded sports and educational infrastructure, and performing
social activities. It is also a commune with a very well-developed network
of community centres.

1. Świetlica wiejska w Nowinach
/ Rural community centre in Nowiny
2. Plac zabaw
przy Szkole Podstawowej w Rudce
/ Playground by the Primary School
in Rudka
3. Otwarcie nowego zamiejscowego
oddziału przedszkolnego
w Kamionku
/ Opening of a new branch
kindergarten unit in Kamionek
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W ostatnich latach zrealizowane zostało wiele inwestycji
w zakresie budowy i modernizacji gminnych dróg,
w kilku miejscowościach powstały chodniki, poprawiono
oznakowanie służące bezpieczeństwu mieszkańców,
budowane są nowe punkty oświetleniowe.

Recently, numerous investments in the construction
and modernization of communal road have been
commenced, in some places new sidewalks were built,
safety markings were corrected, and new lighting
points are still being built.

Wśród ostatnich należałoby wymienić budowę
i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Zielonka, rozbudowę sieci wodociągowej, rozbudowę
ciągu drogowego Janowo – Szczytno, budowę drogi
gminnej dojazdowej do terminala lotniska w Szymanach.

The latest improvements include: the construction and
extension of the sanitary sewage network in Zielonka,
expansion of the water supply system, expansion of the
Janowo – Szczytno road line, and the construction of
the access road to the airport terminal in Szymany. In
recent years, many other investments changing the lives
of local residents have been introduced, including the
construction of rural community centres in Lipowiec,
Nowiny and Zielonka.

W ostatnim okresie zrealizowano wiele innych działań
służących poprawie życia mieszkańców, m.in. budowę
świetlic wiejskich w miejscowościach Lipowiec, Nowiny
i Zielonka.
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Wawrochach, adaptacja części pomieszczeń Urzędu
Gminy Szczytno na oddział terenowy przedszkola
w Nowinach oraz powstanie nowego zamiejscowego
oddziału przedszkolnego w Kamionku, będącego
w strukturze Gminnego Przedszkola „Jasia i Małgosi”
w Lipowcu to inwestycje, które podniosły poziom
nauczania i stworzyły dodatkowe miejsca w przedszkolach.
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The modernization and extension of the Primary School
in Wawrochy, transformation of part of the premises
of the Szczytno Commune Office into the local branch
of the kindergarten in Nowiny, and the creation of
a new branch kindergarten unit in Kamionek as a part
of the ‘Jaś and Małgosia’ Communal Kindergarten in
Lipowiec – these were the investments that increased
the level of education and created additional places
for children in local kindergartens.

1. Otwarcie orlika lekkoatletycznego w Lipowcu / Opening of the Orlik athletics field in Lipowiec
2. Świetlica w Lemanach / Community room in Lemany
3. Stacja wodociągowa w Romanach / Water supply network station in Romany
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