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Witam serdecznie i zapraszam na pi~knct wycieczk~ po p61nocno
zachodniej cz~sci powiatu nidzickiego. N iebieski szlak prowadzi cz~sciowo po 
drogach asfaltowych a cz~sciowo po drogach gruntowych - przewai:nie 
w dobrym stanie, chociaz na kr6tkich odcinkach m ozesz napotkac doll<i i bloto. 
Po drodze b~dziesz m6gl si~ wyk<tPaC w jeziorach Szkotowskim lub Kownatki 
oraz chlonctc zap achy sosnowego lasu. 

Szlak rozpoczyna si~ i konczy w Szkotowie, ale mozesz zaczctc wycieczk~ 
w dowolnym jego punkcie by po przebyciu calosci po1111r6cic do miejsca startu. 

Przypuscmy jednak, ze zaczniesz swojct wycieczk~ od Szkotowa. W koncu 
XIX i pocz. XX w. m ajcttek we wsi nalezal do von Livoniusa. F olwark obejmowal 
ponad 1000 ha ziemi i mlyn. W latach 20. XX w obszar wlasnosci ziemskiej 
zmniejszyl si~ do 361 ha, funkcjonowala gorzelnia, a wlascicielem majctlku byl 
von Schack, posiadacz d6br w 0 siekowie. We wsi zachowal si~ eklektyczny 
dw6r usytuowany na wzniesieniu, zbudowany na poczcttku XX w lnteresu
jctcym zabytkiem jest r6wniez neogotycki kosci61 parafialny pod wezwaniem 
sw J6zefa Robotnika i Matki Boskiej R6zancowej, zbudowanyw latach 1874-
1877. W poblizu wsi dobrze zachowany, polo:i:ony na wzg6rzu cmentarz zol
nierzy poleglych w I Wojnie Swiatowej. Ze Szkotowa szosctjedziesz na p61-
nocny-zach6d do letniskowej wsi Kownatki, le:i:ctcej nad jeziorem o tej samej 
nazwie. Kiedys byl tu folwark, z kt6rego dzis niewiele pozostalo. Jadctc dalej 
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szosct, majctc jezioro dluzszy czas po prawej stronie, docierasz do skrzy:i:owa
nia szos, na kt6rym skr~cisz w prawo i b~dziesz jechal przez las. Na wspom
nianym skrzy:i:owaniu, mozesz zmienic szlak na zielony, kt6rym jadctc prosto 
dotrzesz do P 61 Grunwaldzkich a w lewo dojedziesz prawie do Dzialdowa. 

Powr6cmy jednak na nasz szlak. Dojezdzasz do Turowa. Majcttek wXVI w. 
nale:i:al do szlachcica polskiego Jana Prawdzica Wolynskiego. Najwai:
niejszym zabytkiem wsi jest ladnie polozony na wzg6rzu neogotycki kosci61 
pod wezwaniem 5w. Michala Archaniola i Wniebowzi~cia N.M.P. zbudowany 
w latach 1894-95. Na poczctlkuTurowa skr~casz na rozdrozu w prawo drogct 
asfaltowct, kt6rct dotrzesz do wsi Tur6wko, polozonej nad niewielkim jeziorem. 
Jadctc dalej szosct dotrzesz do rozdro:i:a dr6g asfaltowych, gdzie skr~casz 
w prawo i dalej jedziesz szosct do wsi Januszkowo. Pod koniec wsi zje:i:dZasz 
z szosy w prawo, w polnct drog~ prowadzctcct do brzegu Jeziora Kownatki. 
Po mini~ciu pla:i:y z k<tPieliskiem skr~casz na poludniowy-wsch6d by wkr6tce 
dotrzec nad brzeg jeziora Szkotowskiego. Tu te:i: jest k<tPielisko, za kt6rym juz 
widac zabudowania Szkotowa, gdzie konczy si~ Twoja wycieczka. Ze Szkoto
wa mozesz wyruszyc atrakcyjnym krajobrazowo, z61tym szlakiem o dlugosci 
35, 1 km, biegnctcym p~Hct przez Kozlowo. Zycz~ Ci cieplej wody w jeziorze 
i niezapomnij wzictcze sobct aparatu fotograficznego. 
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LEGENDA: 
Droga mi¢zynarodowa E7 

Drogl gl6wne 

Drogi boczne 

Drogl gruntowe 
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