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Szanowni Państwo,

mija pierwszy rok wdrażania
projektów w ramach Programu
LEADER.

Na obszarze działania LGD
„Brama Mazurskiej Krainy”
zgłoszono łącznie 97 wniosków
w ramach ogłoszonych konkursów.
Do 30 września 2010 r. podpisane
zostały 32 umowy na realizację
projektów. Odbyło się w tym roku
wiele wydarzeń promocyjnych i in-
tegracyjnych w naszych wioskach.

Ponad 130 osób uczestniczyło
w szkoleniach i wizytach studyj-
nych. Podpisaliśmy porozumienie
o współpracy z LGD „Warmiński
Zakątek” oraz nawiązaliśmy kon-
takty z partnerami w Szwecji.

Mamy pierwsze doświadczenia
w realizacji i rozliczeniu projektów.
To stwarza szanse na jeszcze
większą aktywność organizacji po-
zarządowych, rolników, przedsię-
biorców i jednostek gminnych
w 2011 roku oraz na większe wy-
korzystanie środków z Programu
LEADER. Przygotowaliśmy nową
ofertę w zakresie szkoleń i działań
promocyjnych. Serdecznie zapra-
szamy do współpracy przy redago-
waniu kwartalnika oraz do
bieżących kontaktów z LGD.

W nadchodzącym nowym roku,
w imieniu LGD „Brama Mazurskiej
Krainy” życzę Państwu wszelkiej
pomyślności oraz sukcesów w roz-
wijaniu małych ojczyzn.

Krzysztof Margol
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TURYSTYCZNA BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY

WIZYTA STUDYJNA

Wyjazd studyjny do
Nakła nad Notecią
Przedstawiciele Lokalnej Grupy
Działania „Brama Mazurskiej
Krainy” w dniach 1-2 października
2010 r. udali się z wizytą studyjną

do LGD „Partnerstwo dla Krajny
i Pałuk” z siedzibą w Nakle nad
Notecią.

Pierwszy dzień odwiedzin roz-
począł się prezentacją w nakiel-
skim starostwie powiatowym
dotyczącą procesu powstawania
LGD. Kolejnym punktem wizyty
było zwiedzanie Nadleśnictwa na
terenie Gminy Szubin, gdzie
przedstawiciele LGD „Brama Ma-
zurskiej Krainy” mogli obejrzeć

film na temat lasów i najnow-
szych technologii wykorzystywa-
nych w leśnictwie oraz zapoznać
się ze specyfiką zawodu leśnika.
Następnie uczestnicy wizyty stu-
dyjnej udali się do miejscowości
Małe Rudy, tam wysłuchali pre-

zentacji sołtysa Pana Mariusza
Buczkowskiego na temat oddol-
nych inicjatyw wiejskich.

Ostatnim etapem tego dnia była
uroczysta kolacja, w której
uczestniczyli przedstawiciele
LGD „Partnerstwo dla Krajny
i Pałuk”.

Kolejny dzień rozpoczął się wi-
zytą w Niepublicznej Szkole Pod-
stawowej w Olszewce, prowa-

dzonej przez Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Olszewki i Lu-
baszcza. Działania stowarzysze-
nia i szkoły zaprezentowała
Dyrektor szkoły Pani Bernadeta
Tadych-Manuszewska. Następnie
przedstawiciele LGD „Brama Ma-
zurskiej Krainy” zwiedzali Gospo-
darstwo Agroturystyczne oraz
pole golfowe Państwa Horodec-
kich. Gospodarz zapoznał
wszystkich uczestników z podsta-
wami gry w golfa, niektórzy mieli
okazję wypróbować świeżo zdo-
bytą wiedzę w praktyce.

Ostatnim punktem wyjazdu była
wizyta w siedzibie LGD „Partner-
stwo dla Krajny i Pałuk” oraz pre-
zentacja działań, partnerów
i założeń Lokalnej Strategii Roz-
woju „Łączy nas Noteć”. Podczas
spotkania przedstawiciele LGD
mięli okazję do wspólnej dyskusji
oraz wymiany doświadczeń.

Wizyta studyjna, której tematem
przewodnim była realizacja pro-
jektów, organizacja stowarzyszeń
oraz funkcjonowanie gospo-
darstw agroturystycznych prze-
biegała w bardzo miłej
atmosferze. Obserwacje, dys-
kusje i wspólne spotkania to
cenne doświadczenia, które
z pewnością przyczynią się do
poprawy życia mieszkańców obu
LGD.

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY
Uwaga!!!

„Turystyczna Brama Mazurskiej Krainy” jest otwarta na szeroką współpracę redakcyjną. Mieszkań-
ców obszaru LGD, organizacje pozarządowe, samorządy lokalne zachęcamy do przysyłania infor-
macji o ciekawych inicjatywach, organizowanych wydarzeniach, do prezentacji sylwetek lokalnych

liderów i wszelkich działań promocyjnych dotyczących naszego obszaru. Dobre przykłady będą
inspiracją dla innych w działaniu na rzecz aktywizacji i poprawy życia mieszkańców.

Wszystkie informacje prosimy wysyłać na adres e-mail: kwartalnik@lgdbmk.pl
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TURYSTYCZNA BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY

LEADER - NOWE NABORY NA 2011 R.

Już po raz kolejny mieszkańcy
obszaru Lokalnej Grupy
Działania „Brama Mazurskiej
Krainy” będą mogli składać
wnioski o przyznanie pomocy
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 – LEADER Pro-
gramu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.

Przypominamy, że wnioski o dofi-
nansowanie będzie można
składać w obrębie czterech
działań:

- Małe projekty
- Odnowa i rozwój wsi
- Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw

- Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej

Informacja o możliwości składa-
nia wniosków pojawi się w prasie
lokalnej oraz na stronie interneto-
wej Lokalnej Grupy Działania
„Brama Mazurskiej Krainy”
(www.lgdbmk.pl) najpóźniej 14
dni przed rozpoczęciem naboru.
W 2010 roku beneficjenci składali
wnioski o przyznanie pomocy
między innymi na: remont i mo-
dernizację świetlic wiejskich i pla-
ców zabaw, organizację festiwali

i jarmarków, rozwój agroturystyki
oraz rozwój firm w ramach przed-
sięwzięć opisanych w Lokalnej
Strategii Rozwoju.

Więcej informacji na temat ope-
racji wdrażanych w ramach Osi 4
– LEADER znajduje się na stro-
nie internetowej LGD „Brama
Mazurskiej Krainy”:
www.lgdbmk.pl.
Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy do Biura LGD (PL.
Wolności 1, 13-100 Nidzica),
gdzie pracownicy udzielą nie-
zbędnych informacji.

Harmonogram ogłaszania
konkursów w 2011 r.

I kwartał 2011 r.
- Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej

- Małe projekty

II kwartał 2011 r.
- Tworzenie i rozwój

mikroprzedsiębiorstw

ZAPOZNAJ SIĘ Z LOKALNĄ
STRATEGIĄ ROZWOJU

I WYKORZYSTAJ SZANSĘ NA
POPRAWĘ JAKOŚCI

TWOJEGO ŻYCIA

Uwaga! Zaczynamy spotkania aktywizacyjne
Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o dotacje unijne w ramach Osi 4 – LEADER Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zapraszamy do udziału w spotkaniach aktywizacyjnych. Pod-
czas spotkania będzie można uzyskać informację o możliwości składania wniosków w ramach konkursów
ogłaszanych przez LGD „Brama Mazurskiej Krainy” oraz zapoznać się z podstawowymi założeniami Lo-
kalnej Strategii Rozwoju. Spotkania odbędą się w następujących terminach:

26 listopada 2010 r. godz. 17.00 – Jedwabno - Gminny Ośrodek Kultury
2 grudnia 2010 r. godz. 11.00 – Janowo – Gminny Ośrodek Kultury
8 grudnia 2010 r. godz. 17.00 – Sasek Mały – Gospodarstwo Agroturystyczne Państwa
Piórkowskich
8 grudnia 2010 r. godz. 11.00 – Płośnica – Remiza OSP
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Wielkie Jeziora Mazurskie kandydują do miana
Światowego Cudu Natury!

Mazurskie Jeziora znalazły się w gronie 28 najpiękniej-
szych miejsc na świecie. Do 2011 r. trwa głosowanie

na finalistów konkursu Fundacji "New7Wonders" na Nowe
7 Cudów Natury. Głosować można za pomocą strony

www.mazurycudnatury.org - oficjalna strona finalisty
fundacji „New7Wonders”.

Głosuj !!! Wielkie Jeziora Mazurskie
Walczymy w finale

ATRAKCJE MAZURSKIEJ KRAINY

Źródła Rzeki Łyny

W rozległych lasach mazur-
skich na skraju Puszczy Napi-
wodzko-Ramuckiej bierze swój
początek największa rzeka
Warmii i Mazur – Łyna.

Rezerwat przyrody „Źródła Rzeki
Łyny” im. Prof. J. Kobendzy to
urocza, rozległa dolina z bocz-
nymi wąwozami, na terenie której
zachodzi zjawisko erozji wstecz-
nej. Znajduje się w okolicach wsi
Łyna i Orłowo w powiecie nidzic-
kim. Miejsce jest tak malownicze,
jak doliny górskich potoków.

Osobliwością rezerwatu jest wy-
stępowanie zjawiska erozji
wstecznej wód wypływających
ze źródeł. Wymywane piaski
spływają po nieprzepuszczal-
nych iłach wynoszone w dół
wąwozu, dzięki czemu następuje
ciągłe cofanie się źródeł Łyny. To
unikatowe zjawisko niespoty-
kane na nizinach.

Z miejscem tym związane są le-
gendy jedna z nich głosi, że Łyna
to córka króla Tysiąca Jezior,
który w zamian za odzyskanie
wolności ofiarował rybakowi swą
najmłodszą córkę za żonę. Pew-
nego razu drzewo przygniotło jej
męża. Aby go uratować, wy-
kradła ojcu życio-
dajny kwiat. Za to
król Tysiąca Jezior
zamienił ją w rzekę
Łynę.

Rezerwat to dosko-
nałe miejsce na
wycieczki piesze
i rowerowe, jak
również początek
niezwykle ekscy-
tującego szlaku ka-
jakowego. Górny
bieg szlaku Łyna -

to wspaniałe lasy i jeziora oraz
dwa przełomy pozwalające za-
smakować emocji typowych dla
rzek górskich (przełomy wyma-
gające doświadczenia kajakar-
skiego - jednakże bardzo
malownicze).

Na granicy rezerwatu znajduje się
zabytkowy młyn, dawna osada,
której początki sięgają 1387 r.
Jego właścicielem był brat za-
konu Krzyżackiego komtur Jo-
hann von Baffort z Ostródy.
Podczas I wojny światowej młyn
zajęty był przez Rosjan, po woj-
nie funkcjonował jeszcze kilka lat.
Obecnie to już tylko zabytek hy-
drotechniki.
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CZŁONKOWIE LGD

STOWARZYSZENIE
„INTEGRACJA POPRZEZ
SZTUKĘ – SPOTKAJMY

SIĘ …”

Stowarzyszenie „Integracja
Poprzez Sztukę – spotkajmy
się …” – powstało w 2007 r.
w Dźwierzutach. Pomysł na
założenie Stowarzyszenia na-
rodził się w głowie Pani Agaty
Lenkiewicz, zainspirowanej
pięknem terenów i niezwykle
barwnymi życiorysami miesz-
kańców gminy Dźwierzuty. W
chwili obecnej stowarzyszenie
skupia około 40 osób, wśród
których są artyści, ale także
urzędnicy,finansiści i mieszkańcy
gminy. Od listopada 2008 r. sto-
warzyszenie należy do Lokalnej
Grupy Działania „Brama Mazur-
skiej Krainy”.
Celem statutowym Stowarzysze-
nia jest między innymi podejmo-
wanie działań na rzecz integracji
europejskiej, rozwijania kontak-
tów i współpracy między społecz-
nościami, zachowanie i pro-
mowanie lokalnego dziedzictwa
kulturowego oraz ochrona i pro-
mocja zdrowego stylu życia. Jed-
nym z ważniejszych zadań, jakie

realizuje Stowarzyszenie, jest
rozpowszechnianie wiedzy o do-
robku kulturalnym niezwykłego
artysty jakim był Krzysztof Klen-
czon. Ta legendarna postać pol-
skiej sceny muzycznej lat 60 i 70
– tych, jest nadal inspiracją i wzo-
rem dla młodych pokoleń.
Przykładem jest cyklicznie orga-

nizowane działanie sportowo-ar-
tystyczne pod nazwą „Szlakiem
Krzysztofa Klenczona”. To nie-
zwykłe wydarzenie, które nie
tylko przypomina o wspaniałym
dorobku artystycznym Klen-

czona, ale także aktywizuje i mo-
bilizuje społeczność lokalną do
działania.
Kolejnym bardzo interesującym
przedsięwzięciem, które realizuje
stowarzyszenie jest działanie za-
tytułowane „Krajobraz Odziedzi-
czony”. Polega ono na po-
znawaniu zabytków gminy
Dźwierzuty i utrwalaniu ich na
płótnie oraz fotografii podczas
plenerów. Plenery odbywały się
między innymi w Pałacu w Zale-
siu, w jednym z najlepiej utrzy-
manych pałaców na terenie
Mazur Południowych, ze środ-
ków pozyskanych z Banku Świa-
towego w ramach Poakce-
syjnego Programu Wspierania
Obszarów Wiejskich. Sztuce ma-
larskiej zwykle towarzyszyły kon-
certy, w tym roku występował
artysta związany z nurtem poezji
śpiewanej - Jarosław Chojnacki,
który również należy do Stowa-
rzyszenia. Koncerty finansowane
były ze środków pozyskanych
z Zarządu Województwa War-
mińsko-Mazurskiego.
„Integracja poprzez sztukę –
spotkajmy się…” to udane
połączenie działań na rzecz
sztuki, edukacji i zdrowego stylu
życia i pobudzające społeczność
lokalną do działania.

Imponujące dęby
Na terenie leśnictwa Dębowe
Kępy, Gmina Nidzica znajdują
się dwa dęby uznane za pomniki
przyrody. Ich wymiary są impo-
nujące: obwód pnia to 460
i 470 cm, a szacowany wiek to
460 lat.

Cmentarz wojenny
Przy drodze leśnej z Płośnicy do
Gralewa położony jest cmentarz
wojenny z 1914 roku o po-
wierzchni 0,37 ha. Mogiły żołnie-
rzy poległych w I Wojnie
Światowej otoczone są starym
lasem. Do dziś zachowała się
tylko część oryginalnych betono-
wych nagrobków, które niestety
pozbawione są obecnie tabliczek
.Według źródeł niemieckich na
cmentarzu pochowano 32 żołnie-
rzy niemieckich (w tym 4 niezna-
nych) poległych 28 sierpnia 1914
r. i 370 żołnierzy rosyjskich.

Średniowieczne umocnienie
Między Zimną Wodą a Wałami,
Gmina Nidzica, znajduje się wał
ziemny o długości około 4 km. To
średniowieczne umocnienie
obronne na pograniczu mazo-
wiecko-pruskim zbadała i opisała
prof. Elżbieta Kowalczyk, ar-
cheolog Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Znaleziony materiał
ceramiczny pozwala przypusz-
czać, że Wał prawdopodobnie
zbudowali Mazowszanie na
przełomie XI/XII w.

Aleja Jałowców
Jedną z największych atrakcji
przyrodniczych Gminy Szczytno
jest Aleja Jałowców w pobliżu wsi
Lipowiec. Znajdują się tam
wyjątkowe okazy zarówno pod
względem wieku jak i rozmiarów.
Wiele z nich to pomniki przyrody.

CZY WIECIE, ŻE...?
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WYDARZENIA - TOUR SALON W POZNANIU

W dniach 20-23 października br. Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” uczestni-
czyła w Międzynarodowych Targach Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON

w Poznaniu. Poniżej przedstawiamy fotoreportaż z tego wydarzenia.

Jak co roku TOUR SALON zgromadził wystawców z kilkudziesięciu krajów oraz wielotysięczną
publiczność szukającą ciekawych pomysłów na spędzenie wolnego czasu. Poprzez uczestnictwo

w targach LGD „Brama Mazurskiej Krainy” miała niezwykłą okazję do promowania walorów
całego swojego obszaru zarówno w kraju jak i za granicą.
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WYDARZENIA - TOUR SALON W POZNANIU (CD.)
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CO, GDZIE, KIEDY? KALENDARIUM: LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2010 R.

Gmina Janowiec Kościelny

Zabawa Andrzejkowa – Świet-
lica w Safronce – 27 listopada
2010 r.
Andrzejkowy Bal Sportowca –
Świetlica w Janowcu Kościel-
nym – 27 listopada 2010 r.
Wieczór wróżb andrzejkowych –
SOKSiR Janowiec Kościelny –
28 listopada 2010 r.
Mikołajkowy zawrót głowy – im-
preza dla dzieci – SOKSiR Ja-
nowiec Kościelny – 6 grudnia
2010 r.
Wigilia Seniora – SOKSiR Jano-
wiec Kościelny – 17 grudnia
2010 r.
Bal Sylwestrowy – SOKSiR Ja-
nowiec Kościelny – 31 grudnia
2010 r.

Gmina Janowo

Turniej gminny w szachy i war-
caby – Gminny Ośrodek Kultury
w Janowie- 6 listopada 2010 r.
Święto Niepodległości – Zespół
Szkół w Janowie – 10 listopada
2010 r.
II gminne zawody sprawnoś-
ciowe dla dzieci i młodzieży
w wieku od 7 do 14 lat – Zespół
Szkół w Janowie – 15 listopada
2010 r.
Gminne zawody w halowej piłce
nożnej dla szkół podstawowych
– Zespół Szkół w Janowie – 26
listopada 2010 r.

Turniej gminny w te-
nisie stołowym –
Szkoła Podstawowa
w Muszakach – 4
grudnia 2010 r.
Gminne zawody
w halowej piłce
nożnej dla gimnazja-
listów – Zespół
Szkół w Janowie –
12 grudnia 2010 r.

Gmina Kozłowo

Andrzejki – Sala widowiskowa
GCKiS – 26 listopada 2010 r.
Andrzejkowy Bal Ostatkowy -
Sala widowiskowa GCKiS – 27
listopada 2010 r.
IV mikołajkowy Turniej Taek-
wondo - Sala widowiskowa

GCKiS – 4 grudnia
2010 r.
Spotkanie wigilijne -
Sala widowiskowa
GCKiS - 20 grudnia
2010 r.
Sylwester - Sala wido-
wiskowa, plac przed
GCKiS – 31 grudnia
2010 r.

Gmina Nidzica

Światowy Dzień Pluszowego
Misia – Zamek, Sala Rycerska
– listopad 2010 r.
Małe Formy Teatralne – Zamek,
Sala Rycerska – listopad
2010 r.
IV Powiatowy Przegląd Pieśni
Patriotycznej – Zamek, Sala Ry-
cerska - 6 listopada 2010 r.
Święto Niepodległości – Zamek,
Sala Rycerska – 11 listopada
2010 r.
Dzień Seniora – Zamek, Sala
Rycerska – 17 listopada 2010 r.
X Powiatowy Turniej Wiedzy

o Regionie - Zamek, Sala Wido-
kowa – 19 listopada 2010 r.
Spotkanie Mikołajkowe Turniej
Tańca – Zamek, Sala Rycerska,
Rynek Miasta – 4 grudnia
2010 r.
Dzień Dobroczynności - gala
konkursów: DOBROCZYŃCA
ROKU i MŁODZIEŻOWY WO-
LONTARIUSZ ROKU – Zamek -
6 grudnia 2010 r
Powitanie Nowego Roku 2011 –
Rynek Miasta – 31 grudnia
2010 r.

Gmina Dźwierzuty

Uroczystość Dnia Życzliwości –
GOKSiR – listopad 2010 r.
Andrzejkowy Wieczór – zabawy
i wróżby andrzejkowe – GOKSiR
– listopad 2010 r.
Mikołajki dla Dzieci – GOKSiR –
grudzień 2010 r.
XIII Przegląd Kolęd i Pastorałek
– GOKSiR, SP, GP – grudzień
2010 r.
Spotkanie Opłatkowe – GO-
KSiR, KEiR – grudzień 2010 r.

Gmina Rozogi

„Wstań Polsko Moja” – 11 listo-
pad 2010 r.
Andrzejki – 29 listopada 2010 r.
Wigilia Trzech Pokoleń – 20
grudnia 2010 r.
Bal Sylwestrowy – 31 grudnia
2010 r.
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Gmina Wielbark

Mikołajki dla dzieci uczęsz-
czających na zajęcia do GOK –
4 grudnia 2010 r.
Konkurs na Najpiękniejszy
Stroik Świąteczny – 17 grudnia
2010 r.
Wigilia dla Starszych i Samo-
tnych – 17 grudnia 2010 r.
„Sylwester na Rynku”- impreza
plenerowa - 31 grudnia 2010 r.

Gmina Świętajno

Dzień Niepodległości "Wieczor-
nica” - Szkoła Podstawowa
w Kolonii – 11 listopada 2010 r.
Dzień Niepodległości - Zespół
Przedszkolno-szkolny im. I.Kra-
sickiego w Świętajnie – listopad
2010 r.
Gminny Konkurs Prozy Kornela
Makuszyńskiego - Szkoła Pod-
stawowa im. K. Makuszyńskiego
w Jerutach – 25 listopada
2010 r.
Wspólne Kolędowanie - Zespół
Przedszkolno-szkolny im. I. Kra-
sickiego w Świętajnie – grudzień
2010 r.
Konkurs Kulinarny "Gmina
Świetajno smacznym i zdrowym
jadłem stoi - najsmaczniejszy
wyrób roku 2010” - sala gimna-
styczna szkoły Podstawowej
w Świętajnie – grudzień 2010 r.
Wigilia Stowarzyszeń z terenu
Gminy Świętajno - szkoła Pod-
stawowa w Kolonii – 17 grudnia
2010 r.
Budowa Szopki Bożonarodze-
niowej - Centrum Świętajna – 18
grudnia 2010 r.
Konkurs kolęd, rodzinne kolędo-
wanie - Szkoła Podstawowa w
Jerutach – 22 grudnia 2010 r.
Wspólne kolędowanie miesz-
kańców gminy Świętajno przy
Szopce Bożonarodzeniowej –
Centrum Świętajna – 24 grudnia
2010 r.

Pokaz sztucznych ogni – Spy-
chowo – 31 grudnia 2010 r.
Pokaz sztucznych ogni – Świę-
tajno – 31 grudnia 2010 r.

Gmina Pasym

Teatr Jednego Aktora – monod-
ram – listopad 2010 r.
ETNO _ MODERN ART. Kon-
kurs na Kartę Bożonarodze-
niową – listopad 2010 r.
Wystawa pokonkursowa Karta
Bożonarodzeniowa – Galeria
Ratusz w Pasymiu – grudzień
2010 r.
Impresje Bożonarodzeniowe –
koncert – grudzień 2010 r.
Powitanie Nowego Roku – gru-
dzień 2010 r.

Gmina Iłowo-Osada

Akademia z okazji Dnia Niepo-
dległości - GOKiS Iłowo-Osada
– 11 listopada 2010 r.
Biegi Przełajowe dla młodzieży
– Iłowo-Osada – 12 listopada
2010 r.
F e s t i w a l
Twórczości
R e l i g i j n e j
,,FERA2010”
- GOKiS
Iłowo-Osada
– 20 listo-
pada 2010 r.
Halowy Tur-
niej Piłki
Nożnej o Pu-
char Wójta
Gminy Iłowo-
Osada - Hala
S p o r t o w a
Narzym – 27
l i s t o p a d a
2010 r.
Wieczór An-
drzejkowy dla dzieci i młodzieży
z kół zainteresowań dzia-
łających w GOKiS Iłowo-Osada
- GOKiS Iłowo-Osada

– 30 listopada 2010 r.
Mikołajki – GOKiS Iłowo-Osada
– 6 grudnia 2010 r.
Halowy Turniej Piłki Siatkowej
o Puchar Dyrektora GOKiS -
Hala Sportowa Iłowo-Osada –
11 grudnia 2010 r.
Halowy Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Dyrektora GOKiS –
Hala Sportowa Narzym – 18
grudnia 2010 r.

Gmina Działdowo

VI Mistrzostwa Gminy w Indywi-
dualnym Turnieju Tenisa
Stołowego – Burkat – listopad
2010 r.
Akademia z okazji 11 listopada –
Turza – listopad 2010 r.
Wystawa Bożonarodzeniowa –
Ruszkowo – grudzień 2010 r.
Konkursy plastyczny i fotogra-
ficzny„Piękna karta świąteczna”
- grudzień 2010 r.

Gmina Płośnica

Andrzejki – GOK – listopad
2010 r.

Wieczór kolęd i pastorałek –
GOK – grudzień 2010 r.
Wigilia Klubu Seniora – GOK –
grudzień 2010 r.

CO, GDZIE, KIEDY? KALENDARIUM: LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2010 R.

nidzica q4 2010:Kwartalnik Nidzica 2010-11-22 22:23 Strona 9



TURYSTYCZNA BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY

Od 1 września 2010 roku Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA realizuje partnerski projekt

OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Partnerzy:
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka

Działdowska Agencja Rozwoju S.A.
Nidzicki Fundusz Lokalny

Do kogo skierowany jest projekt
do osób fizycznych bezrobotnych, społecznie wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem,

zainteresowanych działaniem i podjęciem zatrudnienia w sektorze ES,
do rolników posiadający mały areał ziemi i rolników z rodzin wielodzietnych,

do pracowników podmiotów ES działających na terenie powiatów objętych projektem, w tym
członków organizacji pozarządowych, CIS, KIS, WTZ, ZAZ, członków PS.

Zasięg działań w projekcie obejmuje cztery powiaty województwa warmińsko-mazurskiego:
działdowski, nidzicki, nowomiejski, szczycieński.

W ramach projektu odbędą się:

szkolenia dla liderów przedsiębiorstw społecznych,
doradztwo indywidualne i grupowe w zakresie podstawowych informacji dotyczących przedsiębiorstw
społecznych,
świadczone będą usługi finansowe (pożyczki i poręczenia) dla tworzonych i działających
przedsiębiorstw społecznych,
usługi informacyjne i eksperckie w zakresie instrumentów i finansowania zewnętrznego
przedsiębiorstw społecznych,
usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy
Kontakt
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA
Ul. Rzemieślnicza 3
13-100 Nidzica, nr tel. 0 89 625 36 51 wew.5
Magdalena Pepłowska – Krzykwa – kierownik projektu
e- mail: ekonomiaspoleczna@nida.pl
www.nida.pl, www.ekonomiaspoleczna.nida.pl

Projekt OWIES realizowany jest w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Prze-
ciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekono-
mii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
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Projekt OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW EKONOMII SPOŁECZNEJ współfinansowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego i realizowany w partnerstwie:

www.ekonomiaspoleczna.nida.pl
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TWÓRCY MAZURSKIEJ KRAINY - TERESA DWÓRZNIK ROMAŃSKA

Teresa Dwórznik Romańska –
poetka zamieszkała w miejsco-
wości Jabłonowo, gmina Płośnica.
Wiersze pochodzą z tomiku
„A kiedy…”.

Długo i skrzętnie
los kształtował
rytm twojego życia
aż stałeś się
maszyną
zegarem
i teraz drżysz
na myśl
o wyszczerbieniu
choćby jednego ząbka trybu

W starości

Dziurką od klucza,
szparą

w drzwiach uchylonych
zagląda
bo dom jej
już
jakby pełen obcych
Próbuje jeszcze
odnaleźć z nim siebie
Nie potrafi zrozumieć
że jest teraz
jedynie sakiewką

W zauroczeniu
Rośnie
pęcznieje
rozkwita
ze świtem spostrzega własną
urodę
na tle niepozornych listków
Rozpierany pychą
mocniej rozchyla płatki
Napawa własną wonią

KUCHNIA MAZURSKIEJ KRAINY

„Czernina z kluskami”
Alicja Eidtner

Składniki:
Jedna cała kaczka, krew, owoce
(śliwka, jabłko, wiśnia), 3 łyżki octu,
włoszczyzna, liść laurowy, ziele an-
gielskie, sól, 2 łyżki mąki, pieprz,
odrobina cukru.

Gotujemy poporcjowaną kaczkę.
W połowie gotowania dodajemy
włoszczyznę, przyprawy i owoce.
Gdy kaczka jest miękka, zagęsz-
czamy rosół wodą z mąką. Następ-
nie wlewamy krew z octem,
doprawiamy do smaku i zagotowu-
jemy. Na koniec oddzielamy mięso
od kości, rozdrabniamy je i z powro-
tem wrzucamy do czerniny.

„Faszerowany szczupak po
mazursku”

Składniki:
1 szczupak, cebula, 3 jajka, 2 czer-
stwe bułki, 100 ml mleka, sól, pieprz,
gałka muszkatołowa, włoszczyzna.

Galareta: ½ l bulionu warzywnego,
3 łyżki octu winnego, sól, pieprz, 3
łyżeczki żelatyny, ziele angielskie,
cebula, listki laurowe, sok z cytryny,
2 białka

Dekoracja: jajka na twardo, cebulki
perłowe, korniszony, natka
Szczupaka wypatroszyć, odłożyć
wątróbkę i mleczko. Naciąć skórę
dookoła głowy i zdjąć ją tak aby po-
została nienaruszona. Mięso od-
dzielić od ości i posiekać. Jedną
bułkę namoczyć w mleku i odcisnąć,
drugą zetrzeć na drobnej tarce. Wy-
mieszać z posiekanym mięsem
szczupaka. Cebulę posiekać, ze-
szklić na suchej patelni i dodać do
masy. Wbić jajka, dodać wątróbkę
i mleczko ryby, dokładanie wyrobić

by powstał jednolity farsz. Przyprawić
solą pieprzem i gałką muszkatołową.
Przygotowanym farszem napełnić
skórę ryby, ostrożnie zaszyć i po-
nakłuwać wykałaczką w kilku miejs-
cach. Zawinąć w wilgotną ściereczkę
i mocno zawiązać końce. Z głowy
i ości ryby oraz pokrojonej
włoszczyzny przyrządzić wywar.
Ostrożnie włożyć zawiniętą w ście-
reczkę rybę do wywaru i gotować
około 20-30 minut.

Przygotować galaretę: bulion wa-
rzywny zagotować z octem,
cząstkami cebuli, kilkoma ziarenkami
ziela angielskiego, łyżeczką pieprzu
i soli oraz dwoma listkami laurowymi.
Przecedzić i dodać rozmącone białko.
Gdy się zetnie jeszcze raz przecedzić
przez podwójnie złożoną gazę.
W sklarowanym wywarze rozpuścić
namoczoną żelatynę. Ugotowanego
szczupaka wyjąć z wywaru, rozwinąć
ze ściereczki i pokroić w plastry.
Ułożyć na półmisku, udekorować jaj-
kami na twardo, korniszonami, cebul-
kami perłowymi i natką. Następnie
polać gęstniejącą galaretą i wstawić
na noc do lodówki.

i w odurzeniu
gubi jeden po drugim
Znika piękno
zostaje życie
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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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