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Szanowni Państwo,

W ostatnim okresie wydarzyło się
kilka bardzo ważnych dla rozwoju
gmin z obszaru LGD „Brama Ma-
zurskiej Krainy” wydarzeń. 15 paź-
dziernika podpisaliśmy pierwsze
w regionie warmińsko – mazurskim
porozumienie o utworzeniu klastra
społecznego Szlak Dziedzictwa
Kulturowego. Inicjatywa ta ma
ogromne znaczenie dla rozwoju
przyszłej współpracy organizacji
pozarządowych, samorządów lo-
kalnych i samorządowych instytu-
cji oraz wiejskich przedsiębiorców
w obrębie inicjatyw społecznych
oraz produktów turystycznych. Do
klastra przystąpiło ponad 20 pod-
miotów, które już od 2012 roku
będą realizowały wspólne projekty.
Odbyła się także pierwsza wizyta
do Szwecji w ramach trójstronnej
partnerskiej umowy pomiędzy LGD

„Brama Mazurskiej Krainy”, LGD
Warmiński Zakątek i LGD Ble-
kinge. Wkrótce rozpoczną się ko-
lejne działania w ramach tej
współpracy. Do końca roku wy-
dany zostanie album promujący
atrakcje kulturowe, przyrodnicze,
produkty turystyczne. Zaprasza-
my wszystkich, którzy posiadają
ciekawe, unikalne zdjęcia do włą-
czenia się do tej inicjatywy.
W listopadzie i w grudniu odbędą
się spotkania, podczas których
zachęcać będziemy do składania
wniosków w nowych konkursach,
(ogłosimy je w I kwartale 2012 r.).
Zapraszam do lektury, na stronę
LGD, zapraszam do współpracy
w redagowaniu kwartalnika oraz
aktywnego udziału w realizacji
strategii rozwoju naszego ob-
szaru.

Krzysztof Margol
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WYDARZENIA - RAJD W JERUTKACH

“Wszystko kręciło się wokół
Jerutek”

Taką właśnie nazwę nosiła im-
preza zorganizowana 14 sierpnia
2011 r. przez Fundację Kreolia-
Kraina Kreatywności z Jerutek.

Główną częścią tego wydarzenia
był I Rajd Nawigacyjny pojazdów
kołowych poruszanych siłą mię-
śni. Zgłosiło się 14 ekip rowero-
wych. Powiat szczycieński repre-
zentowali m.in. członkowie Grupy
„Kręcioły” ze Szczytna. Wysoko

stojący na szczudłach gość ze
Stowarzyszenia Wspierania Ak-
tywności Lokalnej „Kuźnia Pruska”
z Pasłęka oraz skład sędziowski

(Anna Głowacka i Zdzisław Gaw-
ryszewski) wypuszczali na 20 km
trasę podekscytowanych zawod-
ników.
Organizatorzy, przy pomocy i za-
angażowaniu młodych wolonta-
riuszy – mieszkańców Jerutek

skupionych wokół
Fundacji, przepro-
wadzili trasę przez
urokliwe okolice Je-
rutek, Powałczyna
i Piasutna.
Założeniem było
ukazanie ciekawos-
tek przyrodniczych,
historycznych i tu-
rystycznych na te-
renie gminy Świę-
tajno.
Zdaniem uczestni-
ków i organizato-

rów cel ten został osiągnięty,
obok zmęczenia i wrażeń „nawi-
gacyjnych” z trasy zawodnicy,
szczególnie turyści z odległych
stron Polski, przywieźli również
wrażenia estetyczne.
Dodatkową ciekawostką Rajdu

był fakt, iż na końcową ocenę
klasyfikacyjną obok czasu prze-
jazdu składała się również punk-
tacja z zadań, które zawodnicy

wykonywali na trasie. Musieli się
wykazać wiedzą przyrodniczą,
spostrzegawczością oraz zacię-
ciem artystycznym.

W ogólnej punktacji zwyciężyli
goście z Warszawy – rodzina
państwa Klusków. Honor gospo-
darzy obronił wójt gminy Świę-
tajno Pan Janusz Pabich, zaj-
mując III miejsce. Wszyscy na-
grodzeni i wyróżnieni otrzymali
okolicznościowe puchary i statu-
etki oraz nagrody rzeczowe. Na-
stępnie smakując różnych spe-
cjałów Kuchni Fundacji Kreolia
można było posłuchać występów
Zespołu „Mazury” ze Szczytna,
Dziecięcej Grupy „Słoneczka”
z Jeleniowa, Martyny Dąbkow-
skiej z Kuźni Talentów prowadzo-
nej przez gospodarzy imprezy
oraz Zespołu „Mejszagolanki”
z Mejszagoły (Litwa).
Już po zmroku, widzowie imprezy
mieli sposobność uczestniczyć
w magicznym pokazie Tańca
Ognia w wykonaniu grupy „The
Shadows” z GOK-u z Jedwabna
a miłośnicy Elvisa Presley’a w pe-
łni zostali usatysfakcjonowani
koncertem Adama Gałki z Ol-
sztyna. Organizatorzy, bogatsi
o nabyte doświadczenie zapo-
wiadają w przyszłym roku na-
stępną edycję Rajdu, licząc na
jeszcze większe zainteresowanie.

Impreza została dofinansowana
przez Zarząd Powiatu w Szczyt-
nie w ramach zadania „Mała wieś
wielkich możliwości, jako wido-
kówka promocyjna powiatu
szczycieńskiego w kraju i zagra-
nicą”. Patronem medialnym był
„Tygodnik Szczytno” oraz Wolne
Radio Szczytno.

Joanna Gawryszewska
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INICJATYWY - WIZYTA STUDYJNA
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Z wizytą do LGD BLEKINGE

W dniach 22-26 września 2011 r.
przedstawiciele dwóch Lokalnych
Grup Działania „Brama Mazurskiej
Krainy” oraz „Warmiński Zakątek”
wzięli udział w wizycie studyjnej
do Szwecji w ramach projektu
Transgraniczna Przedsiębior-

czość Blekinge/Warmia-Mazury.
Głównym celem współpracy mię-
dzynarodowej jest wypromowanie
produktów turystyki wiejskiej oraz
integrowanie środowisk lokalnych
w działaniach na rzecz rozwoju tu-
rystyki.
Z ramienia LGD „Brama Mazur-
skiej Krainy” w wizycie uczestni-
czyli twórcy rękodzieła arty-
stycznego, producenci tradycyjnej
żywności oraz przedstawiciele sa-

morządów lokalnych. Nasi rze-
mieślnicy mieli okazję uczestni-
czyć w jarmarku żniwnym
w miejscowości Olofström, pod-
czas którego prezentowali
i sprzedawali swoje wyroby.
Szczególnym zainteresowaniem
cieszyła się tradycyjna polska
żywność m.in. chleb, kiełbasa,

kozie sery, smalec, którą można
było spróbować oraz zakupić na
stoisku Zajazdu Tusinek z Ro-
zóg. Szwedzi mogli również za-
kupić przepiękną biżuterię w
wykonaniu Pana Włodzimierza
Ostrowskiego z Małdańca,
kwiaty z bibuły i decoupage na
stoisku Pani Elżbiety Kasznia
oraz oryginalne wyroby cera-
miczne i krawieckie w wykonaniu
Garncarskiej Wioski z Kamionki.

Garncarska Wioska prezentowała
również wyroby przyjęte w komis
od lokalnych rzemieślników m.in.
gobeliny, wyroby hafciarskie i szy-
dełkowe. Przedstawiciele samo-
rządów lokalnych mieli okazję
przyjrzeć się działaniom partne-
rów szwedzkich związanych
z rozwijaniem aktywności na ob-
szarach wiejskich: udział w mini
targach energii odnawialnej, pre-
zentacja technologii wiatrowych
na morzu, wizytacja stacji uzdat-
niania wody w Olofström.
Ważnym punktem wizyty była
prezentacja działań szwedzkiej
lokalnej grupy działania, której
dokonał Prezes LGD Blekinge
w siedzibie organizacji w Ron-
neby. Również niezwykle ciekawe
okazały się prezentacje produk-
tów turystyki wiejskiej m.in. łowi-
sko pstrąga tęczowego nad
jeziorem Harasjömala, ścieżka
dydaktyczna Śladami Dzikiej
Przyrody, zwiedzanie miejsco-
wości Sölvesborg oraz wyprawa
do Parku Safari Eriksberg, gdzie
mieliśmy okazję podziwiać m.in.
żubry, muflony, jelenie.
Było to pierwsze spotkanie pol-
skich i szwedzkich partnerów
w ramach projektu współpracy,
którego realizacja ma trwać do
września 2013 r. Projekt finanso-
wany jest w ramach Osi IV - LEA-
DER Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2007- 2013.

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

„Turystyczna Brama Mazurskiej Krainy” jest otwarta na szeroką współpracę redakcyjną. Mieszkańców
obszaru LGD, organizacje pozarządowe, samorządy lokalne zachęcamy do przysyłania informacji

o ciekawych inicjatywach, organizowanych wydarzeniach, do prezentacji sylwetek lokalnych liderów
i wszelkich działań promocyjnych dotyczących naszego obszaru. Dobre przykłady działań będą inspi-

racją 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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WYDARZENIA - EKONOMIA SPOŁECZNA

Spotkanie Ośrodków Wsparcia
Ekonomii Społecznej

W strategii rozwoju LGD "Brama
Mazurskiej Krainy" dużo uwagi
poświęcono rozwojowi inicjatyw
z zakresu ekonomii społecznej.
5 października 2011 roku w Lubli-
nie odbyło się kolejne już IV Ogól-
nopolskie Spotkanie Ośrodków
Wsparcia Ekonomii Społecznej,
które zrealizowane zostało w ra-
mach partnerskiego projektu sys-
temowego 1.19 "Zintegrowany
System Wsparcia Ekonomii
Społecznej" współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego.
W spotkaniu oprócz OWES i Part-
nerów Projektu wzięli udział
przedstawiciele Ministerstwa Pra-
cy i Polityki Społecznej oraz Mi-
nisterstwa Rozwoju Regional-
nego. Spotkanie zostało zorgani-
zowane przez Fundację Fundusz
Współpracy z Warszawy.
Jednym z tematów spotkania było
omówienie zagadnień związa-
nych z tworzeniem wojewódzkich

regionalnych planów na rzecz
ekonomii społecznej. Temat ten
przeprowadzony został w formie
warsztatów przez Centra Ekono-
mii Społecznej. W bloku warsz-
tatowym prowadzonym przez
CES Fundacji Fundusz Współ-
pracy, mieszczący się w Ka-

mionce k/Nidzicy, uczestniczyli
pracownicy ośrodków z terenu
województwa warmińsko-mazur-
skiego, pomorskiego i zachod-
niopomorskiego.
Województwo warmińsko-ma-

zurskie reprezentowały takie pod-
mioty jak: Nidzicka Fundacja Roz-
woju „Nida” z Nidzicy, Stowa-
rzyszenia ESWIP z Elbląga i Ol-
sztyna, Stowarzyszenie „Adelfi”
z Ełku. Celem spotkania było wy-
pracowanie form współpracy Oś-
rodków Wsparcia Ekonomii Spo-

łecznej z władzami samorządo-
wymi, dotyczących tworzenia stra-
tegii rozwoju społeczno-gospo-
darczego na poziomie wojewódz-
twa.

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

Szkolenia z zakresu kształtowania i promocji produktu lokalnego, tradycyjnego,
regionalnego i turystycznego – 22 i 23 listopada 2011 r.

Spotkania aktywizujące – listopad/grudzień 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!!!

DZIAŁANIA LGD
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WYDARZENIA

Konferencja "Stan realizacji
Lokalnej Strategii Rozwoju
LGD Brama Mazurskiej Krainy"

7 września 2011 r. w Kamionce
odbyła się konferencja nt. Stanu
realizacji Lokalnej Strategii Roz-
woju LGD „Brama Mazurskiej
Krainy” oraz perspektyw
LEADERA w Polsce na lata 2014
– 2020. Pierwszym prelegentem
był Krzysztof Margol, Prezes
LGD „Brama Mazurskiej Krainy”,
który zaprezentował dotychcza-
sowe działania LGD w ramach
realizacji Lokalnej Strategii Roz-
woju.
Następnie Prezes LGD Warmiń-
ski Zakątek Małgorzata Ofierska
omówiła zagadnienia związane

z realizacją „małych projektów”
na przykładzie doświadczeń lo-
kalnych grup działania w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim.

Konferencja zakończyła się pre-
lekcją Ireneusza Kamińskiego nt
perspektyw LEADERA w Polsce na
lata 2014-2020.

Stan realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Brama Mazurskiej Krainy”
na dzień 30.09.2011 r.

Od 2009 r. zostały przeprowadzone 3 nabory w ramach „Małych projektów”
oraz „Odnowy i rozwoju wsi”.

Od 2010 r. zostały przeprowadzone dwa nabory w ramach działań
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Małe projekty Odnowa i rozwój wsi

Liczba Kwota Liczba Kwota

Złożone wnioski 145 2 423 967,21 zł 27 5 262 453,86 zł

Podpisane umowy 65 924 160,66 zł 13 2 590 897,00 zł

Rozliczone wnioski 26 343 457,12 zł 12 2 217 150,83 zł

Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej

Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw

Liczba Kwota Liczba Kwota

Złożone wnioski 16 1 303 400,50 zł 17 2 528 696,50 zł

Podpisane umowy 1 100 000,00 zł 3 410 719,00 zł

Rozliczone wnioski 1 100 000,00 zł 1 75 719,00 zł
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WYDARZENIA - III FESTIWAL BALLAD BUŁATA OKUDŻAWY

Już po raz trzeci w Garncarskiej Wiosce w Kamionce w pierwszą sobotę sierpnia odbył się
Festiwal Ballad Bułata Okudżawy. Gwiazdą wieczoru był znany, śpiewający satyryk

Marek Majewski. Niezwykły nastrój podczas koncertu udzielił się licznie zgromadzonej w Amfiteat-
rze Jarzębinowym publiczności. Impreza współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej

w ramach Osi IV – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
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WYDARZENIA - WIZYTA STUDYJNA W LGD “BORY TUCHOLSKIE”

W dniach 30.09 – 1.10 br. przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy”
wzięli udział w wizycie studyjnej do LGD „Bory Tucholskie” z siedzibą w Tucholi. Głównym

założeniem wyjazdu było poznanie możliwości wykorzystania dziedzictwa kulturalnego i natural-
nego, wymiana doświadczeń związanych z aktywizacją lokalnej społeczności oraz zapoznanie się
z ideą wiosek tematycznych. Uczestnicy wyjazdu to m.in. przedstawiciele administracji, organizacji

pozarządowych oraz osób aktywnych społecznie z terenu działania naszego LGD.
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CO, GDZIE, KIEDY? KALENDARIUM: PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2011 R.

Gmina Działdowo
VI Mistrzostwa Gminy w Indywi-
dualnym Turnieju Tenisa
Stołowego – listopad 2011 r. –
Burkat
Akademia z okazji 11 Listopada
– listopada 2011 r. - Turza

Gmina Dźwierzuty
Dzień seniora – paź-
dziernik 2011 r.
Koncert Patriotyczny
w wykonaniu młodzieży
szkolnej i zespołów
działających przy GO-
KSiR – listopad 2011 r.
V-lecie zespołu „Wrzo-
sy” – 19 listopada 2011 r.
Uroczystość Dnia Życzli-
wości – Klub Honoro-
wych Dawców Krwi –
listopad 2011 r.
Andrzejkowy Wieczór – listopad
2011 r.
Mikołajki dla dzieci – grudzień
2011 r.
XIII Przegląd Kolęd i Pastorałek
– grudzień 2011 r.
Spotkanie Opłatkowe – grudzień
2011 r.

Gmina Iłowo-Osada
Dzień Edukacji narodowej –
Akademia okolicznościowa – 14
października 2011 r. – GOKiS
Iłowo-Osada
Akademia z okazji Dnia Niepo-
dległości – 10 listopada 2011 r. -
GOKiS Iłowo-Osada
Festiwal Twórczości Religijnej
„FERA2011” – 20 listopada 2011
- GOKiS Iłowo-Osada
Halowy Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Iłowo-
Osada – listopad 2011 r. – Hala
Sportowa ZS nr 2 Narzym
Mikołajki – 6 grudnia 2011 r. -
GOKiS Iłowo-Osada
Halowy Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Dyrektora GOKiS –
grudzień 2011 r. – Hala Spor-
towa Nr 2 Narzym

Gmina Janowiec Kościelny
Gminne Eliminacje Konkursu
Pieśni Patriotycznych – 21 paź-
dziernika 2011 r. – Lokal SO-
KSiR
Zabawa Andrzejkowa – 25 listo-
pada – Świetlica w Safronce
Andrzejkowy bal Sportowca –

26 listopada 2011 r. – Świetlica
w Janowcu Kościelnym
Wieczór Wróżb Andrzejkowych
– 29 listopada 2011 r. – SOKSiR
– Janowiec Kościelny
Mikołajkowy Zawrót Głowy – im-
preza dla dzieci – 6 grudnia
2011 r. – SOKSiR Janowiec
Kościelny
Wigilia seniora – 19 grudnia
2011 r. – SOKSiR Janowiec
Kościelny
Bal sylwestrowy – 31 grudnia
2011 r. – SOKSiR Janowiec
Kościelny

Gmina Janowo
Dzień Seniora - spotkanie inte-
gracyjne seniorów – Gminny
Ośrodek Kultury w Janowie – 6
października 2011 r. – GOK
w Janowie
Święto Niepodległości – 10 lis-
topada 2011 r. – Zespół Szkół
w Janowie
Mikołajki – 6 grudnia 2011 r. –
GOK w Janowie

Gmina Jedwabno
Święto Ziemniaka i Kapusty –
22 października 2011 r.

Gmina Kozłowo
Bezbłędny Kozłowianin – paź-
dziernik 2011 r. – Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu w Kozłowie
Gminne eliminacje – Przegląd
Pieśni Patriotycznej – paździer-
nik 2011 r. - Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Kozłowie
Narodowe Święto Niepo-
dległości – 11 listopada 2011 r. –
Kościół Parafialny w Kozłowie
Dzień Seniora – listopad 2011 r.
- Gminne Centrum Kultury
i Sportu w Kozłowie
Bal Andrzejkowy – listopad
2011 r. - Gminne Centrum Kul-
tury i Sportu w Kozłowie
Mikołajkowy turniej Taekwondo
– grudzień 2011 r. - Gminne
Centrum Kultury i Sportu w Ko-
złowie
Spotkanie Wigilijne – grudzień
2011r. - Gminne Centrum Kul-
tury i Sportu w Kozłowie
Bal Sylwestrowy – grudzień
2011 r. - Gminne Centrum Kul-
tury i Sportu w Kozłowie

Gmina Nidzica
Zawody w podnoszeniu cię-
żarów juniorek i juniorów na
szczeblu krajowym – paździer-
nik 2011 r. – hala widowiskowo-
sportowa w Nidzicy
Ogólnopolski Turniej Minikoszy-
kówki Dziewcząt i Chłopców
o Puchar Dyrektora Zespołu
Szkół Nr 1 w Nidzicy – paździer-
nik 2011 r. - hala widowiskowo-
sportowa w Nidzicy
Dzień Białej Laski – 5 paździer-
nika 2011 r. – Zamek Sala Ry-
cerska
Dzień Edukacji Narodowej – 14
października 2011 r. - Zamek
Sala Rycerska
Zaduszki Muzyczne – 30 paź-
dziernika 2011 r. – Zamek
Gminna Liga Halowej Piłki
Nożnej – październik-grudzień
2011 r. - hala widowiskowo-spor-
towa w Nidzicy
Gminna Liga Piłki Siatkowej -



październik-grudzień 2011 r. -
hala widowiskowo-sportowa
w Nidzicy
V Powiatowy Przegląd Pieśni
i Piosenki Patriotycznej – 5 listo-
pada 2011 r. - Zamek

Dzień Odzyskania Niepo-
dległości – 11 listopada 2011 r. –
Zamek Sala Rycerska
Małe Formy Teatralne – 17 listo-
pada 2011 r. – Sala Rycerska
Obchody Dni Honorowych Daw-
ców Krwi – 24 listopada 2011 r.
– Zamek
Powiatowy konkurs wiedzy o re-
gionie – 25 listopada 2011 r. –
Zamek
Powiatowy Dzień Wolontariusza
– 26 listopada 2011 r.
Andrzejkowy Bal Koszykowy –
26 listopada 2011 r. - Zamek
Sala Rycerska
Mikołajkowy Turniej Tańca – 3
grudnia 2011 r. - Zamek Sala
Rycerska
Spotkanie Mikołajkowe – 5 grud-
nia 2011 r. – Rynek miasta
Dzień Dobroczynności – 6 grud-
nia 2011 r. - Zamek Sala Ry-
cerska
Mikołajkowy Turniej Koszykówki
Dziewcząt oraz społeczności
szkolnej i lokalnej – grudzień
2011 r. – hala widowiskowo-
sportowa w Nidzicy
Indywidualne Mistrzostwa Woje-
wództwa w tenisie stołowym –
grudzień 2011 r. – hala sportowa
w Zespole Szkół nr 3
Gala Sportu – 9 grudnia 2011 r.

– hala widowiskowo-sportowa
w Nidzicy
Jarmark Bożonarodzeniowy –
10 grudnia 2011 r. – Garncarska
Wioska, Kamionka
Sylwester w mieście – 31 grud-

nia 2011 r. – Rynek miasta

Gmina Płośnica
Przedstawienie muzyczno-po-
etyckie „Dni Papieskie” – paź-
dziernik 2011 r.
Przedstawienie muzyczno-po-
etyckie z okazji rocznicy odzys-
kania Niepodległości „Noc
Listopadowa” – listopad 2011 r.
Wieczór wróżb andrzejkowych
– listopad 2011 r.
Gminny konkurs plastyczny na
kartę bożonarodzeniową – gru-
dzień 2011 r.
Mikołajkowa dyskoteka dla
dzieci – grudzień 2011 r.
Przedstawienie Bożonarodze-
niowe – jasełka – grudzień
2011 r.
Wigilijne Spotkanie Klubu Se-
niora – grudzień 2011 r.

Gmina Rozogi
Akademia z okazji Narodowego
Święta Niepodległości – 11 lis-
topada 2011 r.
Andrzejkowe wróżby dla dzieci
i młodzieży – listopad 2011 r.
Spotkanie ze Świętym Mi-
kołajem – 6 grudnia 2011 r. –
GOK Rozogi
I Gminny Przegląd kolęd i pas-

torałek dla dzieci i młodzieży –
11 grudnia 2011 r.
Wigilia Trzech Pokoleń – spot-
kanie wigilijne dla dzieci, młod-
zieży i osób starszych z kół
zainteresowań działających przy
GOK – 18 grudnia 2011 r.
Bal Sylwestrowy – 31 grudnia
2011 r.

Gmina Świętajno
Święto Chórów „Cecyliada – Je-
rutki 2011” – 25 listopada 2011 r.
– Jerutki
Gmina Świętajno – zdrowym
i smacznym jadłem stoi – gru-
dzień 2011 r. - Świętajno

Gmina Wielbark
Święto pieczonego ziemniaka –
korowód lampionów – 08 paź-
dziernika 2011 r.
Konkurs na Najpiękniejszy
Stroik Świąteczny – 14 grudnia
2011 r. – GOK w Wielbarku
II Gminny Przegląd Kolęd i Pas-
torałek „Kantyczki 2011” – 16
grudnia 2011 r – GOK w Wiel-
barku

Wigilia dla Starszych i Samo-
tnych – 17 grudnia 2011 r. –
GOK w Wielbarku
„Sylwester na Rynku” – impreza
plenerowa – 31 grudnia 2011 r.

CO, GDZIE, KIEDY? KALENDARIUM: PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2011 R. (CD.)
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KUCHNIA MAZURSKIEJ KRAINY

Kartoflanka z zacierkami –
Grażyna Skrajna Chaber

Składniki: kilka ziemniaków,
woda, kości drobiowe, liść lau-
rowy, ziele angielskie, pieprz,
mąka, smalec do zasmażki, 1 ce-
bula, 1 jajko, natka pietruszki

Przygotowanie: Do garnka wlać
wodę (1,5-2 l.), dodać kości dro-
biowe oraz przyprawy. Ziemniaki
obrać, pokroić w kostkę i dodać
do wywaru. Gotować, aż ziem-
niaki będą miękkie. Zacierki –
mąkę rozmieszać z roztrzepanym
jajkiem i szczyptą soli. Zagnieść
twarde ciasto, następnie dłonią
skubać małe kawałeczki i wrzu-
cać do gotującego się wywaru.
Wszystko gotować około 5 minut.
Cebulę obrać, posiekać, pod-
smażyć na patelni aż się zaru-
mieni. Następnie przelać do zupy.
Gotowe danie podawać z posie-
kaną natką pietruszki.

Knedle z sosem grzybowym -
Grażyna Skrajna Chaber

Składniki - knedle: 1 kg ziem-
niaków, 2 łyżki mąki ziemniacza-
nej, pół kilograma mąki, 3 duże
cebule, sól, pieprz, olej do
smażenia

Składniki - sos grzybowy:
garść grzybów suszonych, 1
duża cebula, 1 łyżka mąki, śmie-
tana 30%, sól, pieprz, liść lau-
rowy, ziele angielskie.

Przygotowanie sosu grzybo-
wego: Grzyby moczymy w wodzie
aż zmiękną, następnie kroimy je w
paski i gotujemy w 1 litrze wody
z kostką rosołową, liściem lauro-
wym, zielem angielskim. Cebulę
kroimy w kostkę i podsmażamy,
dodajemy do gotujących się grzy-
bów i doprawiamy do smaku.
Łyżkę mąki rozrabiamy ze śmie-
taną i wlewamy do wywaru grzy-
bowego. Wywar powinien zgę-
stnieć.

Przygotowanie knedli: ziemniaki
ugotować i zmielić, dodać mąkę
i sól. Surową cebulę pokroić w ko-
stkę i dodać do ciasta. Wyrobić
ciasto na jednolitą masę i formo-
wać knedelki. Następnie smażyć
na oleju na złoty kolor. Podawać
knedelki na gorąco z sosem grzy-
bowym.

W dniu 25 września br. w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Wiel-
barku odbyło się oficjalne
ogłoszenie wyników i uroczyste
wręczenie nagród zwycięzcom
konkursu fotograficznego "Moja
mała ojczyzna w obiektywie".

Uczestnicy otrzymali nagrody
rzeczowe oraz pamiątkowe dy-
plomy. W tym dniu miało miejsce
również otwarcie pokonkursowej
wystawy fotograficznej wszyst-
kich nadesłanych zdjęć. Pełna
lista nagrodzonych i wyróżnio-

nych fotografii znaj-
duje się na stronie
internetowej
www.lgdbmk.pl

I miejsce Żuraw
nad bagnami jeziora
Koniuszyn – Jakub
Piasecki - kategoria
przyroda (okładka
Kwartalnika)
I miejsce Wiosna
Wszędzie – Anna
Krzyżanowska - ka-
tegoria przyroda

I miejsce Przejście Zamkowe -
Milena Zielińska - kategoria zaby-
tek

WYDARZENIA - KONKURS FOTOGRAFICZNY

Wiosna Wszędzie – Anna Krzyżanowska Zakręt na Sawicy - Wojciech Bogacki
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INICJATYWY - KLASTER SPOŁECZNY

Klaster Społeczny - Szlak Dzie-
dzictwa Kulturowego

15 października 2011 r., w Garn-
carskiej Wiosce w Kamionce
miało miejsce uroczyste podpisa-
nie porozumienia o współpracy
w ramach Klastra Społecznego
„Szlak Dziedzictwa Kulturowego”.
Przedstawiciele samorządów lo-
kalnych, organizacji pozarządo-
wych, przedsiębiorcy działający
na terenie LGD „Brama Mazur-
skiej Krainy” złożyli swoje pod-
pisy pieczętując tym samym
przyszłą współpracę na rzecz wy-
korzystywania możliwości rozwo-
jowych i promocyjnych w ob-
szarze szeroko pojętych usług
społecznych, turystycznych,
agroturystycznych i szkolenio-
wych.

Jest to pierwsza taka inicjatywa
w województwie warmińsko-ma-
zurskim. Klaster będzie kreował
nowe innowacyjne produkty tury-
styczne, umożliwi pozyskiwanie
zewnętrznych źródeł finansowa-

nia inicjatyw klastra, tworzona bę-
dzie wspólna oferta społeczna
i szkoleniowa. Misją klastra jest
wspieranie potencjału i współ-
pracy organizacji pozarządo-
wych, społecznych grup niefor-
malnych, przedsiębiorców dzia-
łających na obszarach wiejskich.

Uczestnicy projektu Klaster Spo-
łeczny - Szlak Dziedzictwa Kultu-

rowego i wszyscy zgro-
madzeni goście brali
udział w wydarzeniu pro-
mującym dziedzictwo kul-
turowe - „Weselu Ma-
zurskim”.

To niezwykłe wydarzenie stano-
wiło prezentację obrzędu wesel-
nego z wykorzystaniem ory-
ginalnych przyśpiewek, tańców
i tradycyjnych weselnych potraw.

Projekt utworzenia klastra oraz
wydarzenie promujące dziedzic-
two kulturowe dofinansowane
zostało ze środków Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej w ra-
mach Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Obywatel-
skich.
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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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