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Zapraszamy do lektury kolej-
nego wydania kwartalnika LGD
„Brama Mazurskiej Krainy”.

Zamieszczamy w nim relacje z cie-
kawych wydarzeń oraz zaprosze-
nia na wydarzenia w sierpniu i we
wrześniu. LGD uczestniczy obec-
nie w ciekawym projekcie tworze-
nia klastra społeczno–turysty-
cznego „SZLAK DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO”. Odbywają się
spotkania i warsztaty, podczas któ-
rych grupa kilkudziesięciu osób
z wiosek z obszaru LGD przygoto-
wuje wspólne produkty turysty-
czne, tworzona jest mapa atrakcji
kulturowych. Wszystkich zaintere-
sowanych zapraszamy do kon-
taktu z biurem LGD.

Przygotowujemy także pierwszą
wizytę w Szwecji w ramach podpi-

sanej umowy o współpracy pomię-
dzy naszym LGD, LGD „Warmiński
Zakątek” oraz LGD w Blekinge.

Już we wrześniu planujemy ucze-
stniczyć w TARGACH ŻNIWNYCH
i zaprezentować u naszych
szwedzkich partnerów wyroby rę-
kodzieła ludowego, prace naszych
rzemieślników oraz oferty agrotu-
rystyczne.

Zapraszamy cały czas do współ-
pracy w redagowaniu kwartalnika
i upowszechnianiu w ten sposób
organizowanych wydarzeń tury-
stycznych, sportowych i kultural-
nych. Wszystkim Turystom odwie-
dzającym nasz region życzymy
miłego pobytu w Mazurskiej Krai-
nie.

Krzysztof Margol
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INICJATYWY

Koła Gospodyń Wiejskich
na topie

To już III Powiatowe Spotkanie
Kół Gospodyń Wiejskich, które
w tym roku odbyło się w dniu 2
lipca w Kolonii. Koła Gospo-
dyń Wiejskich mogły zapre-
zentować się poprzez wyroby

regionalnej kuchni, rękodziel-
nictwa, rzemiosła a także wy-
stępy artystyczne oparte na
słowach i muzyce inspirowa-
nych polskim folklorem War-
mii, Mazur i Kurpi. Podczas
spotkania odbyło się szkolenie

„Jak pozyskiwać fundusze po-
zabudżetowe na działalność
KGW?”, „Jak rozpocząć dzia-
łalność agroturystyczną. Pod-
czas imprezy zebrano prze-
pisy kulinarne do opracowy-
wanej „Powiatowej Księgi Pro-
duktów Lokalnych”.

Członkinie przybyłych kół
przygotowały produkty regio-
nalne, tj. sery, napitki regio-
nalne, miód oraz potrawy
reprezentujące historyczną
i obecną kulturę kulinarną re-
gionu, której elementami są

zdobycze różnych kultur, m.in.
kultury kresów wschodnich,
kurpiowskiej, mazurskiej, war-
mińskiej.

Organizatorem tej imprezy
było Stowarzyszenie „Kolonia
nad Szkwą”, Szkoła Podsta-
wowa w Kolonii, Stowarzysze-
nie „Przyjazne Spychowo”,
Gminny Ośrodek Kultury
w Świętajnie i Urząd Gminy
Świętajno.

III FESTIWAL BALLAD BUŁATA OKUDŻAWY

„Garncarska Wioska” zaprasza 6 sierpnia 2011 r. o godz. 19.00
na III Festiwal Ballad Bułata Okudżawy

Usłyszymy ponad 30 ballad w języku polskim i rosyjskim. Wystąpi kilkunastu
wykonawców, a gwiazdą wieczoru będzie Marek Majewski – polski bard, kompozytor,

publicysta i poeta.
W tym dniu w „Garncarskiej Wiosce” od 14.00 trwać będą Targi Ekonomii Społecznej,

które organizuje Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida” oraz
Jarmark Rzemiosła Mazurskiego.

Festiwal dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013
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INICJATYWY

Śpiewająco o wolontariacie

14 maja br. pod patronatem
medialnym Tygodnika Szczy-
tno, odbyła się impreza kultu-
ralna, która może wejść na
stałe do kalendarza imprez po-
wiatu szczycieńskiego. Zaini-
cjowane przez Fundację Kre-
olia Kraina Kreatywności z Je-
rutek - Krealia 2011.
W ramach Krealiów rozegrany
został mecz piłkarski, inaugu-
rujący działalność młod-
zieżowej drużyny piłkarskiej
Kreolia z Jerutek. Gospodarze
zagrali z drużyną Elity Szczy-
cionek. Spotkanie zakończyło
się wynikiem remisowym 2:2,
a drużyny zostały uhonoro-
wane pamiątkowymi statu-
etkami.

Centralnym punktem imprezy
był Festiwal Młodych Talentów,
którego tematyka w tym roku
oscylowała wokół idei wolonta-
riatu, a tytuł brzmiał "Mamy
ręce małe, ale wielkie serca".
Do konkursu o Grand Prix
Festiwalu - nagrodę Wójta
Gminy Świętajno, stanęły
dzieci w wieku od 6 do 10 lat.
Jury miało trudne zadanie przy
ocenie popisów wokalnych
młodych artystów, bowiem po-
ziom Festiwalu był wysoki. Po
długich obradach wyłoniono
zwycięzców - w kategorii ze-
społów zwyciężył Zespół
"Iskierka" ze Szkoły Podsta-
wowej w Szymanach. Wśród
duetów zwyciężyły Hanna
Górska i Sylwia Ostrowska ze
Szkoły Podstawowej nr 3
w Szczytnie. W kategorii solis-
tów pierwsze miejsce zdobyła
Dominika Niska z Niepublicz-

nej Szkoły Podstawowej w Je-
rutkach.
Grand Prix Festiwalu - Na-
grodę Wójta Gminy Świętajno
wyśpiewała Roksana Roch-
malska ze Szkoły Podstawo-
wej w Świętajnie. Kilkoro
dzieci uhonorowano także wy-
różnieniami.
Cała impreza przebiegła w mi-
łej atmosferze i nawet kap-
ryśna ostatnio pogoda spra-
wiła miłą niespodziankę. Or-
ganizatorzy, którymi oprócz
F u n d a c j i
Kreolia -
Kraina Krea-
tywności by-
li:Wójt Gmi-
ny Świętaj-
no, Gminny
Ośrodek Kul-
tury w Świę-
tajnie, Ocho-
tnicza Straż
Pożarna w
Świętajnie,
N i e p u b l i -
czna Szkoła
Podstawowa
"Przyjazna Szkoła" w Jerut-
kach, Zespół Muzyczny
"Altre", zadbali o dodatkowe
atrakcje. Na imprezie można
było poszaleć w kulach wod-
nych, ale także posłuchać
opowieści zaproszonej przez
gospodarzy Pani Moniki
Hausman-Pniewskiej na te-
mat idei wolontariatu oraz sa-
mych wolontariuszy o ich nie-
zwykłej pracy.
Poza konkursowymi zmaga-
niami, na festiwalowej scenie
odbyły się także występy lau-
reatów poprzednich edycji,
oraz zaproszonych gości: Ze-
społu "Okarynka" ze Szkoły

Podstawowej nr 6 w Szczytnie
i młodzieżowego zespołu wo-
kalnego. Gościem specjalnym
był Michał Masłoń - laureat
konkursu Polskiego Radia
Londyn "Emigranci mają ta-
lent", który śpiewa i pisze tek-
sty piosenek. Młody artysta
mający na koncie wiele sukce-
sów i doświadczeń muzycz-
nych wykonał przed jerucką
publicznością kilka swoich pio-
senek przy akompaniamencie
klawiszowym Pawła Janiszew-

skiego - zdolnego Szczytnia-
nina, z którym aktualnie
współpracuje.
Impreza to przykład dużej
społecznej inicjatywy organi-
zacji samorządowych, poza-
rządowych, podmiotów gos-
podarczych a także osób pry-
watnych. Bardzo wymownym
akcentem kończącym imprezę
było wspólne odśpiewanie "To-
lerancji" Stanisława Sojki i wy-
puszczenie gołębi jako sym-
bolu spontanicznej wolonta-
riackiej działalności.

Joanna Gawryszewska
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DZIAŁANIA LGD

INICJATYWY

W ramach funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy”
w III kwartale 2011 r. będziemy realizować następujące zadania:

Konkurs fotograficzny „Moja mała ojczyzna w obiektywie” – zdjęcia można nadsyłać do 2 wrześ-
nia 2011 r. – rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 25 września
2011 r. w Wielbarku podczas X Powiatowych Mistrzostw w Zbieraniu Grzybów
Udział w Targach „Wszystko dla Rolnictwa” Olsztyn, 3-4 września 2011 r. – zachęcamy gminy, or-
ganizacje pozarządowe, właścicieli gospodarstw agroturystycznych do przesyłania do biura LGD ma-
teriałów informacyjnych w celu promowania obszaru LGD podczas Targów.
Konferencja nt. Stanu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, 7 września 2011 r., Garncarska
Wioska, Kamionka k/Nidzicy – na zgłoszenia czekamy do 1 września.
Szkolenie dla beneficjentów osi 4 – LEADER PROW na lata 2007-2013 z zakresu rozliczania projek-
tów – wrzesień 2011 r.
Wizyta studyjna do LGD „Bory Tucholskie” – 30 września – 1 października 2011 r. – na zgłoszenia
czekamy do 20 września.
Szkolenia z zakresu kształtowania i promocji produktu lokalnego, tradycyjnego, regionalnego i tury-
stycznego – październik 2011 r.

Informacje na temat wydarzeń oraz karty zgłoszenia uczestnictwa znajdują się
na stronie internetowej www.lgdbmk.pl

Zachęcamy do udziału w wyżej wymienionych przedsięwzięciach!!!

III OGÓLNOPOLSKIE
SPOTKANIE OŚRODKÓW
WSPARCIA EKONOMII
SPOŁECZNEJ

W dniach 26 oraz 27 maja
2011 r. odbyło się trzecie
z kolei Oglnopolskie Spotkanie
Sieciujące Ośrodki Wsparcia
Eknomii Społecznej, zrealizo-
wane w ramach Projektu 1.19
„Zintegrowany system wspar-
cia ekonomii społecznej“.

W spotkaniu uczestniczyli
poza zaproszonymi OWES,
przedstawiciele Departamentu
Pożytku Publicznego MPIPS,
przedstawiciele Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego i BGK,
Centra Ekonomii Społecznej
oraz Partnerzy Projektu.

W ramach dwudniowego spot-
kania omawiane były kwestie
związane z perspektywami
rozwoju ekonomii społecznej
w Polsce w ujęciu systemo-
wym i horyzontalnym, oraz
założeniami nowego okresu
programowania 2020 i roli
ROPS w systemie wsparcia.

Podczas spotkania poruszane
były również kwestie finanso-
wania „zwrotnego" ekonomii
społecznej w kontekście zało-
żeń projektu pilotażowego
w zakresie nowego instrmen-
tu wsparcia finansowego dla
podmiotów ekonomii społecz-

nej w formie funduszu pożycz-
kowego oraz instrumentu
wsparcia w postaci systemu
opiekunów biznesowych dla
PES w ramach Projektu 1.19.

Drugi dzień spotkania OWES
poświęcony był zagadnieniom
przygotowywanym przez Ma-
łopolską Szkołę Administracji
w ramach Projektu 1.19, sys-
tem akredytacji i standaryzacji
Instytucji Wsparcia Ekonomii
Społecznej (IWES). Po pre-
zentacji założeń systemu akre-
dytacji przedstawiciele OWES,
podczas dyskusji, mieli możli-
wość podzielenia się swoimi
opiniami i formułowaniem
pytań.
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PROJEKTY

W latach 1931-1932 w Piasutnie
funkcjonowała jedyna na Mazurach
polska szkoła. Kierownikiem był nau-
czyciel ze Śląska Cieszyńskiego –
Jerzy Lanc. Jego imię zostało na-
dane w roku 1955 miejscowej szkole
podstawowej, która obecnie już nie
istnieje - w budynku znajduje się Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy.

W muzeum nidzickiego zamku
można zobaczyć jedną z niewielu
w Europie, izolację przeciwwilgo-
ciową i termiczną pochodzącą
z przełomu XIV i XV wieku. Pod po-
sadzką budynków układano cera-
miczne garnki, odwrócone do góry
dnami a przestrzenie pomiędzy nimi
wypełniane były gliną. Była to
idealna, nieprzepuszczalna warstwa
izolacyjna chroniąca dom przed
chłodem i wilgocią.

W rezerwacie Koniuszanka zoba-
czyć można niezwykle rzadko wystę-
pujący proces sufozji, czyli proces
mechanicznego rozmywania, wymy-
wania i odprowadzania cząstek
stałych przez wody podziemne.
W okresie suszy następuje całkowita
infiltracja wody – ciek zanika
z powierzchni terenu, by ponownie
pojawić się na obszarach nieobjętych
sufozją.

Głównym zabytkiem w Niechłoninie
(Gmina Płośnica) jest drewniany
Kościół parafialny p.w. Wszystkich
Świętych z 1757 r, wraz z cmenta-
rzem. Wokół okien zachowały się
drewniane dekoracje z końca XIX
wieku. Wewnątrz kościoła znajdują
się trzy ołtarze. Jeden z bocznych
ołtarzy, poświęcony św. Sta-
nisławowi, biskupowi i męczenni-
kowi, ma tabliczkę z napisem:
"Fundatorzy Stanisław i Maryanna
Lipki 1876 r.". Obok kościoła stoi
drewniana dzwonnica.

Okolice Wielbarka to raj dla grzybia-
rzy i amatorów jagód. Każdego roku
z początkiem września odbywają się
tam mistrzostwa w grzybobraniu
„Grzybowanie”.

CZY WIECIE, ŻE...?

Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”
od 02.05.2011 do 30.10.2011 realizuje projekt pt.

KLASTER SPOŁECZNY – SZLAK
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Głównym celem projektu jest utworzenie inicjatywy klastro-
wej, stworzenie zasad, warunków stałej współpracy trójsek-

torowej w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa
kulturowego, przygotowanie grupy 20 liderów lokalnych do
współpracy w ramach klastra społecznego, opracowanie

programu promocji dziedzictwa kulturowego oraz zwiększe-
nie inicjatyw w sferze tradycji regionalnych i kultury w woje-

wództwie warmińsko-mazurskim.

W ramach projektu zaplanowaliśmy:

Dwa warsztaty dwudniowe „Klaster – konkurujemy
i współpracujemy zarazem”
Warsztaty – dwa jednodniowe i jeden dwudniowy –
cykl szkoleń przygotowujących powołanie klastra
społecznego
Analizę lokalnych zasobów kulturowych
Opracowanie programu promocji dziedzictwa kulturo-
wego
Opracowanie broszury z mapką prezentującą atrak-
cje na Szlaku Dziedzictwa Kulturowego
Zorganizowanie wydarzenie promującego dziedzic-
two kulturowe

Zapraszamy do udziału w zaplanowanych działaniach
oraz do współpracy

przy realizacji projektu!

Projekt realizowany jest ze wsparciem Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej w ramach Programu Operacyjnego

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
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WYDARZENIA

Obchody Dnia Żółwia
W dniu 16 lipca w Orłowie odbyły się obchody Dnia Żółwia. Było dużo zabaw, konkursów

i konkurencji sportowych m.in. turniej piłki plażowej, bieg przełajowy „Sprint żółwia”.
Gościem festynu był Mariusz Krzemiński, który zabawiał licznie zgromadzone dzieci.

Powrót Juranda do Spychowa
9 lipca w Spychowskim Amfiteatrze odbył się IX już Powrót Juranda do Spychowa. Podczas
tego wydarzenia można było podziwiać walki rycerskie, posłuchać muzyki z lat ‘70 i 80tych,
skosztować jurandowego jadła oraz bawić się do późnej nocy przy muzyce zaproszonych
zespołów. Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych dla których również przewidzieli

mnóstwo atrakcji.
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WYDARZENIA CD.

Targi rzemieślnicze
Rzemieślnicy, artyści ludowi, producenci zdrowej żywności, twórcy rękodzieła artystycznego

spotkali się 18 czerwca w Kamionce w Garncarskiej Wiosce podczas Targów Rzemiosła,
zorganizowanych przez Lokalną Grupę Działania „Brama Mazurskiej Krainy”. Można

było nie tylko zakupić oryginalne przedmioty oraz ozdoby, ale także spróbować lokalnych
specjałów w wykonaniu przedstawicieli stowarzyszeń oraz kół gospodyń wiejskich z terenu

działania LGD.
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REGIONALNE ŚWIĘTO MAZURSKIEGO KARTOFLAKA
6 sierpnia 2011 r., Szczytno, Plac Juranda

Zapraszamy osoby fizyczne z terenu województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w
konkursie „Na najlepszą potrawę z ziemniaków – zupa i danie główne”. Formularz

zgłoszeniowy wraz
z regulaminem znajduje się na stronie internetowej www.lgdbmk.pl

Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gmina Miejska
Szczytno oraz Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie; Projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2007-2013

TURYSTYCZNA BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY8

KUCHNIA MAZURSKIEJ KRAINY

Zupa pomidorowa z do-
mowym makaronem –
Alicja Eidtner

Składniki: mięso z kury, wa-
rzywa (włoszczyzna), przecier
pomidorowy, śmietana, maka-
ron domowy
Przygotowanie: gotujemy
w wodzie porcję kury, gdy
mięso trochę zmięknie doda-
jemy warzywa i przyprawy, na
koniec przecier i śmietanę.
Łączymy z makaronem i posy-
pujemy natką pietruszki.

Kaczka w kapuście –
Alicja Eidtner

Składniki: kaczka, biała ka-
pusta, przecier pomidorowy,
przyprawy

Przygotowanie: Macerujemy
kaczkę na 2 godziny przed
pieczeniem, podpiekamy
około 1 godziny, zlewamy
tłuszcz, dodajemy odrobinę
wody, zasypujemy grubo po-
krojoną kapustą i pieczemy

wszystko około pół godziny.
Na koniec dodajemy przecier
pomidorowy i zapiekamy około
5 minut

KONKURS KULINARNY
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INICJATYWY

Z wizytą do LGD Wstęga Ko-
ciewia

W dniach 24-25 czerwca
przedstawiciele LGD „Brama
Mazurskiej Krainy” uczestni-
czyli w wizycie studyjnej do za-
przyjaźnionego LGD Wstęga
Kociewia. Celem wizyty było
poznanie dobrych przykładów
aktywności społeczności wiej-
skiej w kontekście pozyskiwa-
nia dodatkowych źródeł do-
chodów, integracja liderów wsi
oraz wymiana doświadczeń.
Grupa liczyła 20 osób m.in.

przedstawiciele organizacji po-
zarządowych z terenu LGD
„Brama Mazurskiej Krainy”.

Wizyta rozpoczęła się od spot-
kania w siedzibie LOT-u Ko-
ciewie z Wiceprezesem LGD
Panem Piotrem Kończewskim,
który opowiedział o znaczeniu
turystyki w realizacji LSR. Na-
stępnie zostaliśmy oprowa-
dzeni po Centrum Wysta-
wienniczo-Regionalnym Dol-
nej Wisły, które w 2008 r. zos-
tało uhonorowane główną
nagrodą w I edycji ogólnopol-
skiego konkursu „Polska Pięk-
nieje – 7 Cudów Unijnych
Funduszy”.

Następnie udaliśmy się do
siedziby Fundacji Pokolenia
zwiedzając po drodze okolice
tczewskiej Starówki. Spotka-
nie w Fundacji Pokolenia roz-
poczęła Prezeska Pani Waja
Jabłonowska prezentując pro-
fil organizacji, jej misję oraz
podejmowane działania. Na-
stępnie pracownicy Fundacji
przedstawili inicjatywy, w które
zaangażowana jest młodzież
obszaru LGD Wstęga Kocie-
wia - Lokalne Centrum Wolon-
tariatu oraz Alternatywne
Centrum Kultury ZEBRA. Pod

wieczór prze-
jechaliśmy do
miejscowości
Tc z e w s k i e
Łąki, gdzie
mieliśmy oka-
zję porozma-
wiać z Panią
Sołtys Iwoną
Kończyńską
oraz obejrzeć
nowopowsta-
łą świetlicę
wiejską.

Pełen wrażeń dzień zakończył
się uroczystą kolacją, w której
uczestniczyli przedstawiciele
LGD Wstęga Kociewia.

Kolejny dzień rozpoczął się od
wyjazdu do Gniewa. Tam
spotkaliśmy się z partnerami
i beneficjentami LGD Wstęga
Kociewia w siedzibie Gniew-
skiego Centrum Edukacji Eko-
logicznej. Tam przywitał nas
Prezes LGD Pan Bogdan Ba-
dziong a o samym Centrum
opowiedziała Pani Dorota Cy-
bura. Wysłuchaliśmy także in-
formacji na temat realizacji
małych projektów przez Sto-
warzyszenie Centrum Aktyw-

nych Gniew oraz Fundacji
Zamek, reprezentowanej
przez Pana Krzysztofa Ur-
bana. Udało się nam także
obejrzeć zamek w Gniewie,
w którym właśnie odbywał się
turniej rycerski. Zwiedziliśmy
m.in. średniowieczne sale tor-
tur, niektórzy z nas mieli okazję
poczuć się jak zamknięci tam
przed wiekami więźniowie
oskarżeni o czary.
Następnie udaliśmy się do
miejscowości Morzeszczyn,
gdzie spotkaliśmy się z Prze-
wodniczącym Rady Programo-
wej Panem Piotrem Lanieckim,
który oprowadził nas po Mo-
rzeszczyńskim Ośrodku Rek-
reacyjno-Sportowym MORS.
Z Morzeszczyna udaliśmy się
do Pelplina, spotkaliśmy się
tam z reprezentantką Stowa-
rzyszenia Kociewskie Forum
Kobiet Panią Krystyną Gier-
szewską, która opowiedziała
o dziedzictwie kulinarnym Ko-
ciewia oraz aktywności w jego
promowaniu poprzez uczest-
nictwo w festynach lokalnych,
wystawach, konkursach kuli-
narnych. Na koniec zwiedzi-
liśmy Katedrę Cysterską
w Pelplinie oraz Muzeum Die-
cezjalne.

Uczestnicy wizyty studyjnej
mieli okazję odwiedzić nie-
zwykłe miejsca kociewskiej
krainy, poznać partnerów i be-
neficjentów LGD „Wstęga Ko-
ciewia” a także przyjrzeć się
promocji turystycznej regionu.
To był bardzo udany wyjazd,
wróciliśmy do domu pełni po-
mysłów i pozytywnej energii.
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CO, GDZIE, KIEDY? KALENDARIUM SIERPIEŃ - WRZESIEŃ 2011 R.

Gmina Działdowo

Zawody Wędkarskie – czer-
wiec/sierpień 2011 – Grzybiny,
Mosznica
VI Mistrzostwa Gminy w Piłce
Siatkowej o Puchar Wójta – sier-
pień 2011 r. - Pożary
Konkurs powożenia końmi –
sierpień 2011 r. - Malinowo

Gmina Dźwierzuty

Noc pod gwiazdami – letnia za-
bawa – 20 sierpnia 2011 r.
Dożynki gminne – 4 września
2011 r.

Gmina Iłowo-Osada

Festyny Dziecięce w Sołect-
wach Gminy Iłowo-Osada – li-
piec-sierpień 2011 r.
Święto Plonów – 14 sierpnia
2011 r. – Gminny Stadion Spor-
towy Iłowo-Osada
Apel Poległych – 19 września
2011 r. – Las Białucki
Święto Pieczonego Ziemniaka –
25 września 2011 r. – Białuty
Biegi przełajowe dla młodzieży
– wrzesień 2011 r. – Boisko
Sportowe Narzym

Gmina Janowiec Kościelny

Wypoczynek letni dzieci i młod-
zieży szkolnej – 1 lipca – 14

sierpnia 2011 r. – SOKSiR i te-
ren gminy
Wakacyjny festyn – 14 sierpnia
2011 r. – Stadion Kuce
XXV Święto Pieczonego Ziem-
niaka – 18 września 2011 r. –
Stadion Gminny w Kucach

Gmina Janowo

Rogowiada – festyn podtrzy-
mujący tradycje kulturowe i ak-
tywizujący mieszkańców – 20
sierpnia 2011 r. – plac w cen-

trum wsi
Gminne Święto Plonów – 11
września 2011 r. – plac rekrea-
cyjno-sportowy we wsi Muszaki

Gmina Jedwabno

Święto Chleba – 21 sierpnia
2011 r.

Gmina Kozłowo

Gminno-Parafialne Dożynki
Święto Plonów – 28 sierpnia
2011 r. – Stadion w Kozłowie
Turniej „Szóstek Piłkarskich” jed-
nostek OSP o Puchar Wójta
Gminy Kozłowo – sierpień 2011
r. – Boisko Orlik w Kozłowie
Sprzątanie świata – wrzesień
2011 r. – Kozłowo/Szkoła Pod-
stawowa w Sarnowie
Druga Rocznica nadania imienia
szkole – 16 września 2011 r. –
Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Kozłowie
Turniej Halowy Piłki Nożnej
o Puchar Prezesa Zarządu
Gminnego Związku OSP RP –
wrzesień 2011 r. – hala gimna-
styczna przy Zespole Szkół
w Szkotowie
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CO, GDZIE, KIEDY? KALENDARIUM SIERPIEŃ - WRZESIEŃ 2011 R. - CD.

Gmina Nidzica

Festiwal Ballad Bułata
Okudżawy, targi ekonomii
społecznej, targi rzemiosła – 6
sierpnia 2011 r. – Garncarska
Wioska Kamionka

Bitwa Warszawska Święto Woj-
ska Polskiego – 15 sierpnia
2011 r. – Zamek
Letni Festyn " Sierpniowe granie
nad Omulewem" - 20 sierpnia
2011 r. - Jabłonka
Liga Piłki Nożnej „S” – sierpień
–wrzesień 2011 r. – boisko
„Orlik”
Uroczyste otwarcie roku szkol-
nego w gminie - 1 września
2011 r. – Zespół Szkół Nr 1 w Ni-
dzicy

Gminne Dożynki – 4 września
2011 r. – Park nad Jeziorkiem
Wyróżnienie Najlepszych Matu-
rzystów Powiatu Nidzickiego -
sesja Rady Powiatu - wrzesień
2011r.
Akcja „Zapal światełko dla Af-

ryki” w ramach ogólnopolskiej
akcji „zapal światło tam, gdzie
go nie ma” – wrzesień 2011 r. –
Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy Pa-
rafia Miłosierdzia Bożego
Jarmark Twórczości Ludowej,
spektakl teatralny – 24 września
2011 r. - Garncarska Wioska
Kamionka
Zawody w podnoszeniu
ciężarów juniorek i juniorów na
szczeblu wojewódzkim – 30
września 2011 r. – hala widowi-

skowo-sportowa w Nidzicy

Gmina Pasym

„620-lecie istnienia parafii ewan-
gelicko-augsburskiej w Pasy-
miu” – 6-7 sierpnia 2011 r. –
Kościół ewangelicko-augsburski
w Pasymiu
„Święto Plonów” – Dożynki 2011
– Pasym – 21 sierpnia 2011 r. –
Rynek miasta

Gmina Płośnica

Akcja Lato – lipiec/sierpień
2011 r.
Pożegnanie Lata – festyn
w Płośnicy – wrzesień 2011 r.

Gmina Rozogi

Festyn w miejscowości Księży
Lasek – 14 sierpnia 2011 r.
„Dziękczynienie za dary ziemi” –
Dożynki Gminne – 4 września
2011 r.
Konkurs recytatorski „Kurpie
Zielone w literaturze” – elimina-
cje gminne dla gimnazjum –
wrzesień 2011 r.

Gmina Świętajno

„Wszystko kręci się wokół Jeru-
tek” – 14 sierpnia 2011 r. - Je-
rutki

Gmina Wielbark

Dożynki Powiatowe – 28 sierp-
nia 2011 r.
„X Powiatowe Mistrzostwa
w Zbieraniu Grzybów” –
25 września 2011 r.
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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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