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Zapraszam do lektury wiosen-
nego wydania kwartalnika, w któ-
rym zamieszczamy relacje z wy-
darzeń  organizowanych na terenie
działania LGD „Brama Mazurskiej
Krainy”. 
W kalendarium na II kwartał 2011
roku organizacje pozarządowe, oś-
rodki kultury i gminy zapowiadają
bardzo dużo interesujących imprez
kulturalnych i sportowych. Zachę-
cam do udziału w nich oraz
włączanie się w ich organizację.

Już od maja na stronie naszej LGD
zamieszczać będziemy informacje
o aktualnych konkursach dla orga-
nizacji pozarządowych, szkół 
i gmin. Warto jest pozyskiwać do-
datkowe środki na planowane
działania, warto jest uczestniczyć
w realizacji partnerskich projektów.
Planujemy w tym roku kolejne wi-

zyty studyjne oraz szkolenia.
Udział w nich jest bezpłatny, a na-
bycie nowych umiejętności i wie-
dzy będzie przydatne w co-
dziennych działaniach.

Zapraszam także  do udziału 
w ogłoszonych konkursach w ra-
mach wdrażania Lokalnej Strategii
Rozwoju. 

Czekamy na Państwa relacje i ma-
teriały z organizowanych wyda-
rzeń. Prosimy także o kopie
starych widokówek z terenów wiej-
skich, które wykorzystamy w przy-
gotowywanym albumie o atra-
kcjach przyrodniczych, kulturo-
wych i historycznych naszych, ma-
zurskich wsi.

Krzysztof Margol
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INICJATYWY

W warcaby grał Fryderyk
Chopin… W warcaby grają
w Szkole Podstawowej 
w Kolonii

Warcaby to nie tylko życiowa
pasja, hobby, ulubiony sport
ale również przyjemna roz-
rywka a nawet sposób na

życie. Dlatego 24 marca 2011r.
odbył się już III Gminny Turniej
Uczniów Szkół Podstawowych
w warcaby klasyczne – Kolo-
nia 2011 zorganizowany przez
Stowarzyszenie „Kolonia nad
Szkwą” i Szkołę Podstawową
w Kolonii.

Poszukując talentów Szkoła
Podstawowa w Kolonii gościła
młodych  miłośników gry
w warcaby na III Gminnym
Turnieju Uczniów Szkół Pod-
stawowych w warcaby kla-
syczne – Kolonia 2011. 
W rozgrywkach wzięli udział
najlepsi gracze ze szkół w Je-

rutach, Spychowie,
Świętajnie i oczywiś-
cie Kolonii. O godz.
9.00 stawiło się w Ko-
lonii 44 uczestników
turnieju z klas I-III 
i IV-VI. Nad pra-
widłowym przebie-
giem rozgrywek
czuwała komisja sę-
dziowska w skład,
której weszli hono-
rowi goście turnieju:

pani Krystyna Łapa – mistrz
województwa warmińsko-ma-
zurskiego w warcaby klasycz-
new latach 1987-1989  oraz
pan Kazimierz Abramczyk –
wiceprezes Stowarzyszenia
„Baby Pruskie. Tradycja Ja-
kości”, pasjonat gry w szachy
i warcaby.

Komisja sędziowska wyraziła
swoje wielkie uznanie dla
uczniów za ich umiejętności 
i zaangażowanie w czasie po-
szczególnych rozgrywek. Fun-
datorami nagród rzeczowych
byli: wójt gminy Świętajno pan
Janusz Pabich, pani Krystyna
Łapa, pan Kazimierz Abram-
czyk, firma MASPEX z Ol-
sztynka oraz Stowarzyszenie
„Kolonia nad Szkwą” repre-
zentowane przez prezesa
panią Donatę Chrostek. Do-
datkową atrakcją turnieju była
możliwość sprawdzenia się za-
wodników w rozegranej partii 
z honorowymi gośćmi, czyli 
z panią Krystyną Łapa oraz 
z panem Kazimierzem Abram-
czyk. 

Z inicjatywy honorowych gości
Stowarzyszenie „Kolonia nad
Szkwą” i Szkoła Podstawowa
w Kolonii planują w 2012 roku
zorganizować turniej w war-
caby polskie, czyli stupolowe. 

Donata Chrostek

Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” serdecznie zaprasza 28 maja 2011 r. do „Garncarskiej Wioski” 
w Kamionce k/ Kanigowa. 
W tym dniu, odbędą się:

Konferencja nt. „Kreowanie produktu turystycznego” godz. 10.00-12.30
Jarmark Mazurski godz. 12.00-17.00
Koncert „Mazurki na Mazurach” godz. 18.00

Jarmark Mazurski będzie doskonałą okazją do zapoznania się lub też zakupu tradycyjnych wyrobów re-
gionu warmińsko-mazurskiego. Koncert „Mazurki na Mazurach” odbędzie się w Jarzębinowym Amfiteat-
rze Wiejskim na terenie Garncarskiej Wioski. Głównym wykonawcą będzie jeden z polskich uczestników

Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego.   
Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są do

dnia 20 maja w Fundacji NIDA: karty zgłoszeniowe do pobrania na stronie www.nida.pl, 
w biurze Fundacji na ul. Rzemieślniczej 3 w Nidzicy.

Projekt  pt. „Produkt turystyczny – Garncarska Wioska” realizowany jest przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
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INICJATYWY

"Noc z Andersenem” 
w Olszynach

Pierwsza baśniowa noc 
w Olszynach odbyła się z 1 na
2 kwietnia 2011 r. Pod czujnym
okiem opiekunów 35 dzieci 
w wieku od 8 do 11 lat wzięło

udział w Imprezie Czytelniczej
dla Dzieci „Noc z Anderse-
nem” zorganizowanej przez
Gminną Bibliotekę Publiczną
w Lipowcu Filię w Olszynach 
i Zespół Szkół w Olszynach.
Wspólna Impreza Czytelnicza
dla Dzieci zaczęła się od uro-
czystego powitania uczestni-

ków „Nocy z Andersenem”, 
w tym gościa honorowego -
Pana Andersena, którego rolę
odegrał sołtys Olszyn, Zyg-
munt Rząp. Program przewi-
dywał szereg atrakcyjnych
zajęć: zabawy muzyczno-ru-
chowe, zajęcia plastyczne,

baśniowy bal, magiczne i nie-
zwykłe zabawy, quizy, kon-
kursy oraz wspólną kolację.
Szczególnie dużo emocji do-
starczyła dzieciom nocna
przygoda w bibliotece. Trzy
drużyny wyruszyły w poszuki-
waniu baśniowych skarbów
ukrytych wśród tysiąca ksiąg.

Nieustraszeni Poszukiwacze
musieli wykazać się sporą od-
wagą przeczesując pogrążone
w ciemności zakamarki biblio-
teki oraz wykazać się znajo-
mością baśni Andersena. 
Tuż przed północą odbyło się
wspólne czatowanie - udało
nam się połączyć z czeskimi
sąsiadami. Po internetowych
zmaganiach na czacie, święto-
waliśmy urodziny baśniopisa-
rza. Nie zabrakło słodkich
smakołyków oraz urodzino-
wego tortu, który został po-
dany o północy. Najbardziej
wytrwali uczestnicy imprezy
wzięli udział w maratonie
bajek, który trwał do rana. Po
tak wyczerpującym wieczorze
dzieci zasnęły, by już o 7:30
wstać i przygotować się do po-
wrotu do domu. 
Nie pozostaje nam nic innego,
jak niecierpliwe wyczekiwanie
na kolejną edycję „Nocy z An-
dersenem”.

Młodszy Bibliotekarz Jolanta
Bogacka
GBP w Lipowcu Filia w Olszy-
nach

W dniach 24 - 25 czerwca 2011 r. Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” organizuje 
wyjazd studyjny do LGD Wstęga Kociewia z siedzibą w Tczewie.

Celem wizyty jest wymiana doświadczeń w zakresie pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodów poza
rolnictwem oraz integracji liderów wsi. 

W szczególności do wyjazdu zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych,
liderów lokalnych, rolników oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru 

LGD „Brama Mazurskiej Krainy”.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń uczestnictwa do 6 czerwca br. – karty zgłoszeń i wszelkie infor-

macje dotyczące wizyty znajdują się na stronie internetowej www.lgdbmk.pl

UWAGA!!! ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJ
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TWÓRCY MAZURSKIEJ KRAINY - WIERSZE JANINY UTRACKIEJ

Janina Utracka 
urodziła się w miejscowości
Szczepkowo-Borowe, absolwen-
tka Instytutu Bibliotekoznawstwa 
i Informacji Naukowej Uniwersy-
tetu, im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Laureatka konkursów
literackich oraz współautorka wielu
almanachów literackich m.in.
„Nike” Warszawa 1988, „Pora Aka-
cji” Wrocław 1991, „Wtedy i Teraz”
Wrocław 1995, „Uwierzyć” Wro-
cław 1998. Obecnie mieszka w ro-
dzinnej wsi Zembrzus, gmina
Janowo, gdzie należy do Stowa-
rzyszenia Miłośników Ziemi Ja-
nowskiej. Na stałe mieszka 
w Krakowie.  

Ślepiec słyszy tylko liście
ich wilgotność
jak kamienie

Coraz więcej ślepych kamieni
pod moimi powiekami

Muszę posprzątać niebo
odgarnąć zaślepione włosy

Ludzie szczęśliwi wierzą
w drzewo nieba

Wrocław, 2000 r.

***
Stare płyty
wypełnia kurz
ściany wrastają 
w zapomniany dźwięk

nie pytam ich co obcego

Nuty jak lata
wymieniają czas
na milczenie
Coraz bliżej mi do niego

Tylko kropla słońca
jest większa
niż hotelowy pokój

Zgoniona myśl pali
w każdej kolejnej
coraz cichszej sekundzie

Warszawa, 1999 r.

***
Przyjechałam tu
Odnaleźć siebie i czas
Rzeka wije się
W cieniu drzew i łąk
Pozostał tylko ślad domu

Przy domu nie ma nic
Wycięta stara jabłoń
Nie rumieni się
Nie kwitną malwy
I biały bez
Serce gryzie żal

Ludzie życzliwie witają
Ręce ich twarde
Lecz czułe
Mają tu swój początek

Ludzie jakby ci sami
Drzewa lasy i łąki te same
Tylko rzeka mnie poniosła
W daleki świat
I płynie jak płynęła

TARGI RZEMIEŚLNICZE 2011

TARGI RZEMIEŚLNICZE
Kamionka, 18 czerwca 2011 r.

Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” zaprasza:
rzemieślników, artystów lokalnych, producentów zdrowej żywności, twórców rękodzieła artystycznego
oraz wszystkich przedstawicieli społeczności lokalnych, którzy chcą zaprezentować swój dorobek arty-
styczny lub kulinarny z powiatu działdowskiego, szczycieńskiego oraz nidzickiego do udziału w targach 

rzemieślniczych

Zapewniamy: stoisko, poczętunek dla wystawców oraz udział w "weselu mazurskim"
Zgłoszenia: przyjmowane są na kartach wystawcy w formie elektronicznej: e-mail lgd@nida.pl, pocztowej
Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica lub składając osobiście w biurze LGD: Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica do

dnia 6 czerwca 2011 r. Karty wystawcy znajdują się na stronie internetowej LGD: www.lgdbmk.pl 
Targi rzemieślnicze odbędą się w Garncarskiej Wiosce w godzinach od 10.00 do 16.00. W tym dniu

odbędzie się również impreza kulinarna Smaki Mazurskiej Krainy oraz Wesele Mazurskie.
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ATRAKCJE MAZURSKIEJ KRAINY

Antek i Zosia czyli Bocianie
Show w Garncarskiej Wiosce

Przedsiębiorstwo społeczne 
w Kamionce jest ważną i znaną 
w regionie atrakcją turystyczną.
Tej wiosny Wioska powiększyła
swoją ofertę o możliwość obej-
rzenia bezpośredniej transmisji 
z bocianiego gniazda.

Kamerę umieszczono na przeciw
bocianiego gniazda. Pierwszy bo-
cian przyleciał 17 marca o 13.35
i czekał na samicę aż do 29
marca. W tym czasie dwa razy
spadł śnieg. Noce były bardzo
mroźne i nie miał się do kogo
przytulić. Od dnia kiedy przyle-
ciała „bocianowa” po miłym przy-
witaniu przez pana bociana 
w gnieździe w ciągu dnia obser-
wowaliśmy tylko jednego z nich.
Jednak czujne oko pani Sołtys
podpatrzyło, że na noc drugi ptak
powraca.

Nasze bociany o wdzięcznych
imionach Antek i Zosia przygoto-
wują gniazdo na składanie jaj.

Widzimy coraz głębsze gniazdo,
wyściełane mchem. Deszcz stro-
szy ptakom pióra, które cały czas
skrzętnie poprawiają. Każdy
dzień pracy zaczynamy od ze-
rknięcia w bocianie gniazdo, to
bardzo wciągające zajęcie. 

Wszystkich zainteresowanych
bocianim życiem zapraszamy do

Garncarskiej Wioski w Kamionce
- gdzie codziennie od ponie-
działku do soboty włącznie
można oglądać bezpośrednią
transmisję z bocianiego gniazda.
Od maja także w każdą nie-
dzielę. 

Anna Krzyżak

Instalację kamery obserwującej
bocianie gniazdo przygotowała
Nidzicka Fundacja Rozwoju
NIDA.

Na terenie gminy Działdowo znajduje
się wiele zabytków architektonicz-
nych. Jednym z nich jest Kościół
Matki Bożej Różańcowej w Turzy
Wielkiej. Budowa kościoła trwała za-
ledwie kilka miesięcy. Po aresztowa-
niu pierwszego proboszcza ks. Jana
Dettlaffa w 1939 r. kościół do roku
1942 pełnił funkcję magazynu. 

Poprzez obszar powiatu nidzickiego
przebiega Pozycja Olsztynecka –
jest to system obronny składający się
z fortyfikacji ziemnych, wielu schro-
nów bojowych oraz zapory przeciw-
czołgowej. Pozycja Olsztynecka
powstała w 1938 r. i wiedzie poprzez
tereny wsi m. in. Bolejny, Brzeźno
Łyńskie, Wólka Orłowska, Natać 
i Stare Jabłonki.  Mieszkańcy wsi re-
jonu Pozycji Olsztyneckiej zadbali 
o tablice informacyjne i o możliwość
dojazdu dla zainteresowanych. 

W 1931 roku, w rocznicę bitwy pod
Grunwaldem w Uzdowie, gmina
Działdowo odsłonięto pomnik ku czci
tego zwycięstwa. Ponieważ miejsce
bitwy znajdowało się poza granicami
państwa, obchody zwycięskiej bitwy
obchodzono pod uzdowskim pomni-
kiem. Po wkroczeniu na ziemie pol-
skie niemieckich wojsk w 1939 roku,
pomnik wysadzono. Do dziś zacho-
wał się tylko fragment jego górnej
części. Do momentu podjęcia inicja-
tywy odbudowy pomnika znajdował
się w tym miejscu pamiątkowy głaz
oraz pozostałość wysadzonego po-
mnika.

Na terenie gminy Janowiec Koś-
cielny znajduje się wiele zabytków
archeologicznych. Warte odwiedze-
nia są zwłaszcza starożytne kurhany,
z których cztery zostały oznaczone
jako stanowiska archeologiczne. Ar-
cheolodzy badający ten teren odkryli
wiele przedmiotów codziennego
użytku, fragmenty uzbrojenia oraz
fragmenty naczyń ceramicznych.
Trzy z oznakowanych kurhanów po-
wstały po II w. n.e. Mogiła w Biela-
wach jest uznawana za najbardziej
okazałą ze względu na jej rozmiary:
25 m średnicy u podstawy i ok. 4 m
wysokości. 

CZY WIECIE, ŻE...?
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Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:
O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby
prawne - podejmujące lub prowadzące działalność
gospodarczą, spółki prawa handlowego nieposia-
dające osobowości prawnej, wspólnicy spółek cywil-
nych. 
Pomoc może być przyznana na operacje obejmujące
wyłącznie inwestycje związane z podejmowaniem lub
wykonywaniem działalności gospodarczej, jeśli m.in.:
operacja jest uzasadniona ekonomicznie,
operacja spełnia wymagania wynikające z obo-
wiązujących przepisów prawa,
siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przed-
siębiorcy oraz w przypadku operacji związanych z
budową, przebudową, remontem połączonym z mo-
dernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem
nieruchomości objętych operacją – miejsce
położenia nieruchomości, znajdują się w miejsco-
wości należącej do gminy: a) wiejskiej, b) miejsko-
wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5
lub 20 tys. mieszkańców, lub c) miejskiej, z wyłącze-

LEADER - NOWE NABORY NA 2011 R.

Uwaga! Rozpoczynamy kolejne nabory!

Informujemy o możliwości składania wniosków za pośrednictwem LGD „Brama Mazurskiej Krainy” w ramach
działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania po-
mocy dla działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Odnowa i rozwój wsi. Wnioski o przyznanie
pomocy wraz z załącznikami należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00
do 16.00 w terminie od  5.05.2011 r. do 20.05 2011 r.  Formularze wniosków wraz z niezbędną dokumen-
tacją dostępne są na stronie internetowej LGD: www.lgdbmk.pl ( Zakładka Konkursy PROW LEADER). Przy-
pominamy kto może być beneficjentem oraz jaka jest wysokość i forma pomocy w ramach wymienionych
działań.

Odnowa i rozwój wsi
O pomoc może ubiegać się:

gmina
instytucja kultury, dla której organizatorem jest jed-
nostka samorządu terytorialnego
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposia-
dająca osobowości prawnej, działająca na podstawie
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolic-
kiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Pań-
stwa do innych kościołów i związków wyznaniowych
oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania 

Bezpłatnie udzielamy doradztwa na temat przygotowywania dokumentacji, zasad i trybu przyznawania po-
mocy finansowej. Można kontaktować się z nami telefonicznie pod numerem telefonu: 89 625 43 37, za po-
średnictwem poczty elektronicznej: e.wadecka@lgdbmk.pl, lgd@nida.pl, bądź osobiście w biurze LGD przy
placu Wolności 1 w Nidzicy, pok. 46.

niem miejscowości liczących powyżej 5 tys. miesz-
kańców,
biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 
1 miejsca pracy,
w okresie ostatnich 2 lat wnioskodawca nie uzyskał
pomocy w ramach działania Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości i samozatrudnienie, objętego Pro-
gramem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, 2007-2013”,
operacja nie jest finansowana z udziałem innych
środków publicznych,
planowana wysokość kosztów kwalifikowalnych ope-
racji wynosi powyżej 20 tys. zł.

Pomoc udzielana jest w formie refundacji maksymal-
nie 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych ope-
racji. Maksymalna wysokość pomocy nie może
przekroczyć: 
100 tys. zł - jeśli biznes plan przewiduje utworzenie co

najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy,

200 tys. zł - co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy,

300 tys. zł - co najmniej 3 miejsc pracy, w przeliczeniu

na pełne etaty średnioroczne.

organizacja pozarządowa o statusie pożytku publicz-
nego, której cele statutowe są zbieżne z celami
działania Odnowa i rozwój wsi.

Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów
kwalifikowalnych projektu. Poziom pomocy finansowej
wynosi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych
projektu. Wysokość pomocy na realizację jednego pro-
jektu nie może być niższa niż 25 tysięcy złotych. 



TURYSTYCZNA BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY                                          7

KUCHNIA MAZURSKIEJ KRAINY

Sałatka Delikates z kalafiorem
Przepis Stowarzyszenia KEKS –
„Kozłowska Ekologiczna Kuźnia
Smaku”

Składniki:
2 kg kalafiorów, 1 kg pomidorów,
200 ml oleju, 10 dag cukru,
łyżeczka soli, 8 ząbków czosnku,
120 ml octu 6 %, 2 czerwone
papryki, pęczek natki pietruszki 

Przygotowanie:
Kalafiory myjemy i dzielimy na
małe różyczki. Gotujemy ok. 5
min. w lekko osolonej wodzie, na-
stępnie odcedzamy i studzimy.
Pomidory myjemy i drobno
kroimy. Papryki myjemy, usu-
wamy gniazda nasienne, miąższ
kroimy w cienkie paski.
Natkę pietruszki myjemy i sie-
kamy. Czosnek obieramy i prze-
ciskamy przez praskę. Warzywa
zalewamy octem i olejem, wsy-
pujemy cukier oraz sól. Zagoto-

wujemy następnie dodajemy ka-
lafior i dusimy na małym ogniu
ok. 30 min., od czasu do czasu
mieszając. Wyparzone słoiki na-
pełniamy po brzegi gorącą
sałatką, zakręcamy i odwracamy
do góry dnem. Przykrywamy 
i zostawiamy na 30 min. 

Szynka wędzona
Stefan Guba

Składniki:
2 kg mięsa wieprzowego (szynki)
bez kości, 60-80 g soli, 4 g sa-
letry, 4 g cukru, kilka ziaren piep-
rzu, kilka ziaren ziela angiel-

skiego, 4 g kolendry, 2 goździki, 2
ząbki czosnku, 2 liście laurowe,
kilka ziaren jałowca.

Przygotowanie:
Mięso opłukać i odsączyć. Przy-
prawy utłuc w moździerzu lub
zmielić w młynku. Mięso dokład-
nie natrzeć na zewnątrz i we-
wnątrz mieszaniną wyżej po-
danych przypraw. Następnie
mięso włożyć do kamiennego na-
czynia, przykryć dębową deską 
i obciążyć kamieniem. Garnek 
z mięsem odstawić w chłodne
miejsce (od 4 do 8 ˚C). Koniecz-
nie co dwa dni odwracać mięso.
Jeśli podczas pierwszego odwra-
cania okaże się, że mięso puściło
zbyt mało soku dodać przegoto-
waną, ostudzoną wodę. Peklo-
wać do 20 dni. W tym czasie
wyjąć mięso z zalewy i dokładnie
osuszyć, powiesić w przewiew-
nym miejscu a następnie uwędzić
(drewno z olch).

Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” realizując od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.
zadanie publiczne pod nazwą  „Wioski tematyczne – integracja i rozwój” serdecznie zaprasza do
udziału w projekcie przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, lokalnych li-
derów, właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką

związaną z  tworzeniem wiosek tematycznych  z obszaru działania LGD 
„Brama Mazurskiej Krainy”

W ramach projektu odbędą się:
szkolenie nt. zakładania wiosek tematycznych i zasad ich funkcjonowania – 11 maja 2011 r. 
Garncarska Wioska, Kamionka
szkolenie na temat tworzenia i promocji produktu turystycznego - 31 maja 2011 r. 
Garncarska Wioska, Kamionka
wizyta studyjna – 11 czerwca 2011 r.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Uczestnikom projektu zapewniamy materiały szkoleniowe,
transport podczas wizyty studyjnej oraz wyżywienie podczas szkoleń i wizyty studyjnej. 

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy do 4 maja 2011 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail:
lgd@nida.pl, pocztą na adres: Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica bądź osobiście w biurze LGD: 

Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica. Karty zgłoszenia uczestnictwa można pobrać z naszej 
strony internetowej www.lgdbmk.pl 

Dodatkowe informacje dotyczące projektu można uzyskać pod nr telefonu: 0-89 625 43 37.

Projekt  pt. „Wioski tematyczne – integracja i rozwój” realizowany jest przy wsparciu finansowym 
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

WIOSKI TEMATYCZNE - INTEGRACJA I ROZWÓJ
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WYDARZENIA - TARGI WE WROCŁAWIU

W dniach 8 - 10 kwietnia 2011 r. Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” uczestni-
czyła w Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu. Poniżej przedstawiamy 

fotoreportaż z tego wydarzenia.

Wrocławskie targi zgromadziły wystawców z kilkudziesięciu krajów oraz wielotysięczną publicz-
ność, którym organizatorzy zapewnili liczne atrakcje. Jako wystawcy zachęcaliśmy zwiedzających

do zapoznania się z jakże bogatą ofertą turystyczną naszego obszaru.



WYDARZENIA - TARGI WE WROCŁAWIU - CD.

TURYSTYCZNA BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY                                          9



TURYSTYCZNA BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY                                          10

CO, GDZIE, KIEDY? KALENDARIUM KWIECIEŃ - CZERWIEC 2011 R.

Gmina Działdowo
Wystawa Wielkanocna – kwie-
cień 2011 r. – Turza
Akademia z okazji 3 Maja – maj
2011 r. – Ruszkowo
V Mistrzostwa Gminy w Piłce
Nożnej o Puchar Wójta –
maj/czerwiec 2011 r.
Konkurs na najładniejszą za-
grodę w Gminie – czerwiec 2011
r.

Gmina Dźwierzuty
Gminny konkurs recytatorski –
kwiecień 2011 r.
Majowy weekend z GOKSIR -
plac strażacki: pokazy strażac-
kie, gry, wspólna zabawa
Dzień Działacza Kultury – maj
2011 r.
Rozgrywki Ligi Sołeckiej – 
maj - sierpień 2011 r.
Dni Rodziny – Inauguracja – 21
maja 2011 r.
Noc Świętojańska – 25 czerwca
2011 r.

Gmina Iłowo-Osada
Gminny Turniej Piłki Nożnej
Drużyn 6 – osobowych – 30
kwietnia 2011 r. -  Iłowo-Osada 
Święto Pracy i Święto Narodowe
– 1-3 maja 2011 r. 
Gminny Turniej Piłki Nożnej 
„Z podwórka na stadiony” – 
1 maja 2011 r. – Gminny Stadion
Sportowy Iłowo-Osada
Gminny Turniej Piłki Nożnej
„Piłkarska Kadra Czeka” – 
3 maja 2011 r. – Boisko Spor-
towe Narzym
Mini Lista Przebojów – 20 maja
2011 r. – GOKiS Iłowo-Osada
Międzynarodowy Dzień Dziecka
– 1 czerwca 2011 r. – teren
gminy Iłowo-Osada
Gminne letnie igrzyska wsi –
czerwiec 2011 r. – Gminny Sta-
dion Sportowy Iłowo-Osada
Noc Świętojańska – czerwiec
2011 r. – Iłowo-Osada staw przy
ulicy Kraszewskiej

Gmina Janowiec Kościelny
Majówka – 1 maja 2011 r. – Sta-
dion gminny w Kucach
Gminne Obchody Dni Rodziny
– 26-28 maja 2011 r. – SOKSIR,
plener gminny, stadion gminny
– Kuce
Święto Jana – „Palinocka” – pa-
lenie ognisk świętojańskich – 23
czerwca 2011 r. – Janowiec
Kościelny i teren gminy
Święto Jana – X Seminarium
Historyczne „Rodowód – Tożsa-
mość – Tradycje gminy Janowic
Kościelny” – 25 czerwca 2011 r.
– Janowiec Kościelny

Gmina Janowo
Polska biega – maj 2011 r. –
boisko w Jagarzewie
Sportowy Turniej Miast i Gmin –
24-29 maja 2011 r. – boiska
sportowe na terenie gminy
Dni Rodziny – 27-29 maja 2011
r. – szkoły z terenu gminy, ulice
Janowa, boisko przy Zespole
Szkół w Janowie
Podaruj dziecku uśmiech –
Dzień Dziecka – gry i zabawy
integracyjne – 1 czerwca 2011
r. – GOK w Janowie
Powitanie lata – festyn – 25
czerwca 2011 r. – rynek w Ja-
nowie

Gmina Jedwabno
Świętojanki – 24 czerwca 2011
r. 
VI Turniej Piłkarski Straży
Pożarnych Powiatu Szczycień-
skiego w Jedwabnie – czerwiec
2011 r.

Gmina Kozłowo
Miss Nastolatek Ziemi
Kozłowskiej – kwiecień 2011 r.
– GCKiS w Kozłowie
Konkurs historyczny „Konstytu-
cja 3 Maja” – 4 maja 2011 r. –
Zespół Szkół w Rogożu
Dzień Matki – 26 maja 2011 r. –
Świetlica wiejska w Sarnowie

Polska biega – maj 2011 r. –
GCKiS w Kozłowie
Rocznica nadania szkole imienia
– maj 2011 r. – Szkoła Podsta-
wowa w Zaborowie
Przegląd Piosenki – Zespół

Kozłowianki – maj 2011 r. –
GCKiS w Kozłowie
Dzień Kultury Europejskiej –
Wielka Europa w Szkotowie –
maj 2011 r. – Zespół Szkół 
w Szkotowie
Powiatowe Obchody Dnia
Strażaka – maj 2011 r. – Stadion
w Kozłowie
Trzeci Bieg Przełajowy o Puchar
Wójta Gminy Kozłowo – czer-
wiec 2011 r. – Zespół szkół w
Szkotowie
Dzień dziecka – 1 czerwca 2011
r. – szkoły
Festyn Rodzinny – Dni Rodziny
– maj/czerwiec 2011 r. – Boisko
„Orlik” przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Kozłowie,
Szkoła Podstawowa w Szku-
daju, Świetlica wiejska w Sarno-
wie, Szkoła Podstawowa 
w Zaborowie
Gminne Zawody Lekkoatle-
tyczne pod patronatem Wójta
Gminy Kozłowo – 10 czerwca
2011 r. – Stadion w Kozłowie
Moja szansa na sukces – czer-
wiec 2011 r. – GCKiS w Ko-
złowie
Absolwent Roku – czerwiec
2011 r. – UG Kozłowo
Powitanie lata – 25 czerwca
2011 r. – teren nad jeziorem
Szkotowskim
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CO, GDZIE, KIEDY? KALENDARIUM KWIECIEŃ - CZERWIEC 2011 R. - CD.

Gmina Nidzica
III Gminny Bieg Pamięci Jana
Pawła II – kwiecień 2011r. – Ze-
spół Szkół nr 2 – Stadion Miejski
Turniej Tańca o Puchar Warmii 
i Mazur – 30 kwietnia 2011r. –
Zamek Sala Rycerska
Dni Rodziny – kwiecień/maj
2011 r. – Nidzica
Majówka – 29 kwietnia – 2 maja
2011r. – Jeziorko miejskie
Akademia z okazji Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja – 3 maja
2011 r. – Sala Rycerska Zamek
Ogólnopolski Turniej Piłki
Nożnej Coca-Cola Cup – kwie-
cień/maj 2011r. – Boisko „Orlik”
Powiatowy Czwórbój Lekkoatle-
tyczny Szkół – kwiecień/maj
2011r. – Stadion Miejski
Powiatowy Konkurs Czytelniczy
„Moja ojczyzna w baśniach i le-
gendach” – maj 2011r. – Szkoła
Podstawowa w Napiwodzie
VII Powiatowy Konkurs Ekolo-
giczny – maj 2011r. – Zespół
Szkół Nr 2 w Nidzicy
Wojewódzki Turniej Bezpieczeń-
stwa w Ruchu Drogowym – maj
2011r. – Zespół Szkół Nr 3 w Ni-
dzicy
Konkurs Chopinowski, jarmark
staroci – 28 maja 2011 r. – Garn-
carska Wioska, Kamionka
Dzień Samorządowca – 28 maja
2011 r. – Sala Rycerska Zamek 
Dzień Dziecka. Turniej Tańca,
Międzynarodowe Dni Bajek – 
1 czerwca 2011 r. – Zamek, Sta-
dion Miejski, Plac przy Banku
Spółdzielczym
Turniej Piłkarski dla szkół gim-
nazjalnych o Puchar ks. R. Ga-
mańskiego – 10 czerwca 2011 r.
– Stadion Miejski
Dzień Sportu Szkolnego – 17
czerwca 2011 r. – Stadion Bo-
iska „Orlik”
Smaki Mazurskiej Krainy, We-
sele Mazurskie, Targi Rzemiosła
– 18 czerwca 2011 r. - Garn-
carska Wioska, Kamionka

Międzynarodowy Festiwal Fan-
tastyki – 14-19 czerwca 2011 r.
– Zamek
Zamkowy Maraton Rockowy –
zmROCK – 19 czerwca 2011 r.
– Zamek – dziedziniec
„Prymus Roku”, „Super Talent” i
„Talent Roku”- 20 czerwca 2011
r. – Zamek Sala Rycerska
Festiwal Muzyki Pozytywnej –
24 czerwca 2011 r. – Zamek
Turniej Piłki Nożnej  „Oldboy” 
o Puchar Burmistrza Nidzicy –
25 czerwca 2011 r. – Stadion
Miejski w Nidzicy 

Gmina Pasym
„KALWANARIA” – XV Przegląd
Amatorskiego Ruchu Artystycz-
nego – Pasym – 3 maja 2011 r.
– rynek miasta
„Wianki” – Pasymska Noc Świę-
tojańska – Pasym – 18 czerwca

2011 r. – bulwar nad jeziorem
Kalwa w Pasymiu

Gmina Płośnica
Gminny Konkurs Recytatorski -
kwiecień 2011 r.
Międzypowiatowy Przegląd Ze-
społów Tanecznych „Płośnickie
Spotkania Taneczne” – maj
2011 r.
Majowy Rajd Rowerowy – maj
2011 r.
XIV Ogólnopolski Przegląd
Teatrów Amatorskich „Płośnic-
kie Lato Teatralne 2011” – czer-
wiec 2011 r.
Warmińsko-Mazurskie Dni Ro-
dziny – czerwiec 2011 r.
Spotkanie z okazji Dnia Matki –

czerwiec 2011 r.

Gmina Rozogi 
Akademia z okazji Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja – maj 2011 r.
Konkurs Recytatorski „Warmia 
i Mazury w literaturze” – maj
2011 r.
XXIV Konkurs Recytatorski „Kur-
pie Zielone w literaturze” elimi-
nacje gminne dla szkół
podstawowych – maj 2011 r.
Dzień Dziecka – spektakl teat-
ralny, gry i zabawy dla dzieci –
czerwiec 2011 r.
V Powiatowy Festiwal Seniorów
– czerwiec 2011 r. – Amfiteatr
przy GOK – u

Gmina Świętajno
Impreza plenerowa „Kreolia”
połączona z festiwalem
„Młodych Talentów” – kwie-
cień/maj 2011 r. – Jerutki
Gminna majówka – impreza rek-
reacyjna mająca na celu integra-
cję społeczności – maj 
2011 r. – kompleks rekreacyjno-
sportowy przy Gimnazjum 
w Świętajnie
VI Gminny Przegląd Formacji
Tanecznych – czerwiec 2011 r. –
Amfiteatr w Spychowie
VI Otwarty Ogólnopolski Turniej
Chórów o Miecz Juranda – 25-
26 czerwca 2011 r. -  Amfiteatr 
w Spychowie

Gmina Wielbark 
Eliminacje gminne „Dziecięce
Spotkania z Poezją’ – kwiecień
2011 r. – GOK w Wielbarku
Majowy Blok Turystyczny „Ma-
jówka Wielbarska” – 29 kwietnia
– 1 maja 2011 r. 
Międzynarodowy Dzień Dziecka
– 1 czerwca 2011 r.
Festyn Ludowy „Palinocka 2011”
– 18 czerwca 2011 r. – Wielbark
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Biuro LGD 
“Brama Mazurskiej

Krainy” jest czynne od
poniedziałku do piątku 

w godzinach

8.00-16.00

Kontakt
Pl. Wolności 1
13-100 Nidzica

Tel./fax (0-89) 625 43 37
e-mail: lgd@nida.pl

www.lgdbmk.pl

Dyrektor Biura LGD
Barbara Tyszka

lgd@nida.pl

Pracownicy Biura LGD

Renata Milewska
r.milewska@lgdbmk.pl

Ewa Wadecka
e.wadecka@lgdbmk.pl

Emilia Jastrzębowska
e.jastrzebowska@lgdbmk.pl
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