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Drodzy Czytelnicy,

Zapraszamy do lektury pierwsze-
go w 2013 roku numeru naszego 
kwartalnika. Zapraszamy do udziału  
w konkursach na realizację projektów 
w ramach działań „małe projekty”, 
„odnowa i rozwój wsi” oraz „różni-
cowanie w kierunku działalności nie-
rolniczej”. Organizacjom pozarządo-
wym realizującym „małe projekty” 
oraz projekty w obszarze „odnowa  
i rozwój wsi”, Fundacja Nida oferuje 
pożyczki na wydatki w ramach pro-
jektów. W kwartalniku znajdziecie 
Państwo relacje z wydarzeń, które  
w ostatnim okresie odbywały się na 
obszarze naszej LGD.

Od stycznia do 30 kwietnia rozlicza-
my się z urzędami skarbowymi ze 
swoich podatków. Zachęcamy do 
przekazywania 1 % podatku na or-
ganizacje posiadające status organi-
zacji pożytku publicznego z naszego 

obszaru działania. Jeżeli oczekujemy 
pomocy i wsparcia od innych, na  
początek pomóżmy sobie sami. 
Wykaz tych organizacji znajdzie-
cie Państwo na str. 7 kwartalnika. 
Środki uzyskane z 1 % podatku po-
zwolą organizacjom pozarządowym                     
w większym zakresie realizować za-
planowane inicjatywy społeczne. 

Serdecznie zapraszamy na zapla-
nowane w pierwszym kwartale wy-
darzenia oraz czekamy  na relacje  
z organizowanych wydarzeń oraz  
informacje o atrakcjach historycz-
nych i przyrodniczych do prezentacji 
w kwartalniku.

Krzysztof Margol
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 DZIAŁANIA LGD

Uwaga! Rozpoczynamy nabory

Informujemy o możliwości składania wniosków za pośrednictwem LGD „Brama Mazurskiej Krainy” w ramach działa-
nia Odnowa i rozwój wsi, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz na tzw. „Małe projekty”.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy składać osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie od 14.01.2013r. do 08.02.2013r. 

Formularze wniosków wraz z niezbędną dokumentacją dostępne są na stronie internetowej LGD: www.lgdbmk.pl 
(zakładka: Konkursy PROW LEADER)

Przypominamy kto może być beneficjentem oraz jaka jest wysokość i forma pomocy w ramach wymienionych działań:

Odnowa i rozwój wsi

O pomoc może ubiegać się:

1. gmina

2. instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego

3. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie prze-
pisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych 
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania 

4. organizacja pozarządowa o statusie pożytku publicznego, 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 projektu nie może być niższa niż 25 tysięcy złotych. 

tzw. „Małe projekty”

O pomoc mogą ubiegać się :

1) Osoby fizyczne pełnoletnie, będące obywatelami państwa członkowskiego UE, mające miejsce zamieszkania na 
obszarze objętym lokalną strategią rozwoju lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze;

2) Osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają osobo-
wość prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze z wyłączeniem 
województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji. Całkowity planowany koszt projektu 
nie może wynosić mniej niż 4 500,00 złotych, lecz nie więcej niż 100 000,00 złotych. Wysokość pomocy przyznanej 
na realizację jednej operacji nie może przekroczyć 25 000,00 złotych oraz maksymalnie 100 000,00 złotych na jed-
nego beneficjenta w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. Poziom pomocy 
finansowej wynosi maksymalnie 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji

Limit środków dostępnych w naborze dla poszczególnych działań:
Odnowa i rozwój wsi – 946 261,22 zł – ostatni nabór 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 395 453,00 zł – ostatni nabór 
tzw. „Małe projekty”- 787 928,79 złotych. 
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Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej:

O pomoc może ubiegać się rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
lub małżonek tego rolnika, który:

1) jest pełnoletni i nie ukończył 60 lat,

2) jest obywatelem państwa członkowskiego UE,

3) ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju,

4) jest ubezpieczony nieprzerwanie w pełnym zakresie w KRUS przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających  
miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

5) nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach PROW 2004-2006 lub PROW  
2007-2013,

6) za rok poprzedzający rok złożenia wniosku, do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego po-
siadanego przez tego rolnika, była przyznana płatność do gruntów rolnych.

Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy 
udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji PROW 2007-2013 nie może przekroczyć 100 000,00 zł.

Uwaga: Dany beneficjent może otrzymać pomoc zarówno w ramach Osi 3 tj. składając wniosek bezpośrednio  
w ARiMR jak i w ramach działania ,,Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju”, składając wniosek za pośrednictwem LGD. 

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

W razie szczegółowych pytań zapraszamy do kontaktu. Bezpłatnie udzielamy doradztwa na temat przygotowywania 
dokumentacji, zasad i trybu przyznawania pomocy finansowej. Można kontaktować się z nami telefonicznie pod 
numerem telefonu: 89 625 43 37, za pośrednictwem poczty elektronicznej: e.wadecka@lgdbmk.pl, lgd@nida.pl, bądź 
osobiście w biurze LGD, które mieści się przy placu Wolności 1 w Nidzicy, pok. 46.

Uwaga beneficjenci małych projektów 

„Na realizacje „małych projektów” w ramach Programu PROW na lata 2007-2013 LEADER na obszarze działania LGD 
„Brama Mazurskiej Krainy” organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o pożyczkę ze środków funduszu pożycz-
kowego. Pożyczki są nieoprocentowane i przeznaczone na prefinansowanie otrzymanych dotacji z w/w programu. 
Udzielane są do wysokości  16 000,00 zł a maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 12 miesięcy, jednak może być 
zmieniony w uzasadnionych przypadkach.

Więcej informacji na temat Funduszu pożyczkowego – linia pożyczkowa dla organizacji pozarządowych na realizację 
„małych projektów” w ramach Programu LEADER można uzyskać w Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA, pod nume-
rem telefonu 89 625 36 51.

Regulamin oraz wzór wniosku znajdują się na stronie internetowej www.nida.pl w zakładce PROGRAMY

Uwaga!!!

„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 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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Omulew – strefa ciszy i aktywnego 
wypoczynku

Na południowym wschodzie Mazur, 
w lasach Puszczy Napiwodzko - Ra-
muckiej, niedaleko Nidzicy znajdują się 
cztery wioski leżące wzdłuż brzegu je-
ziora Omulew: Wikno, Jabłonka, Natać 
Wielka i Natać Mała. Mieszkańcy tych 
miejscowości  stworzyli prężnie funk-
cjonującą organizację Towarzystwo 

Rozwoju Okolic Omulewa „Razem dla 
wszystkich”, które działa od 2006 r.    
W ubiegłym roku Stowarzyszenie przy-
gotowało szlaki piesze, konny  i rowe-
rowy wokół jeziora Omulew. Szlaki pro-
wadzą przez tajemnicze zakątki lasów,  
rezerwat Koniuszanka II z szeregiem 
zabytkowych dębów, przyrodniczą 
ścieżkę dydaktyczną, po drodze zoba-
czyć można bunkry z czasów II wojny 
światowej. Okolica jest także doskona-
łą bazą wypadową dla osób, które chcą 
bliżej poznać Warmię i Mazury a na go-
ści czeka dobrze przygotowana baza 
noclegowa w kwaterach prywatnych 
i zajazdach, pole namiotowe,  restau-
racje i sklepy. Ponadto w ramach pro-
jektu powstała także mapa promująca 
okolice oraz zmodernizowana została 
strona internetowa  organizacji.  

MAŁE PROJEKTY W REALIZACJI 

Projekt „Rozwijanie turystyki i rekre-
acji poprzez oznaczenie szlaków ro-
werowego i pieszych, wydanie mapy 
promującej okolicę oraz modernizację 
strony internetowej” został zrealizowa-
ny w ramach tzw. małych projektów ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
Osi 4 – LEADER Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013. 

Wielki Mistrz taekwondo  
w Szkotowie

We wrześniu 2012 roku Nidzicki Klub 
Taekwondo Sportowego przystąpił do 
realizacji projektu „Zdrowo i sportowo 
– to nasze Szkotowo”, na który otrzy-
mał dofinansowanie ze środków Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Oś 4 Leader tzw. „Małe projekty”.  
W ramach projektu dla 30 dzieci zo-
stały przeprowadzone zajęcia eduka-
cyjno-szkoleniowe, które trwały przez 
okres 4 miesięcy. Stopień trudności 
zajęć był dostosowany do możliwo-
ści i umiejętności jego uczestników.  
Na zaproszenie Nidzickiego Klubu Ta-
ekwondo Sportowego do Szkotowa 
przyjechał Koreańczyk Soo Kwang 
Lee – Grandmaster (Wielki Mistrz) ta-
ekwondo. Mistrz Soo Kwang Lee – 
jest człowiekiem, który posiada jeden  
z najwyższych stopni wtajemniczenia na 
świecie - 9 dan w Światowej Federacji 
Taekwondo. Był dwukrotnie mistrzem 

świata w taekwondo. 
Prowadził szkolenia z sa-
moobrony i walki wręcz 
dla elitarnych grup policji 
i wojska. Był również tre-
nerem kadry narodowej 
Polskiego Związku Ta-
ekwondo Olimpijskiego. 
Obecnie jest Dyrektorem 
Technicznym w Polskim 
Związku Taekwondo.  
Mistrzowi towarzyszyła Aleksan-
dra Uściska, która w roku 2000 była  
Wicemistrzynią Świata juniorów,  
a w roku 2004, jako jedyna do dnia 
dzisiejszego polska zawodniczka, 
zakwalifikowała się i wzięła udział  
w Igrzyskach Olimpijskich w Atenach. 
Mistrz przeprowadził seminarium szko-
leniowe dla młodych adeptów sztuki 
taekwondo, w trakcie którego udzie-
lił wielu cennych rad i wskazówek.  
Godziny spędzone z mistrzem były 
dla młodych taekwondoków dużym 
przeżyciem. Wszyscy uczestnicy spo-
tkania otrzymali od Mistrza specjalne 
certyfikaty z jego  zdjęciem i podpi-
sem potwierdzające udział w przepro-
wadzonych przez niego warsztatach.  
W ramach projektu zorganizowany 
został również Mikołajkowy Turniej 
Taekwondo. W turnieju uczestni-
czyło około 100 dzieci ze Szkotowa,  
Nidzicy, Kozłowa. Licznie zgromadzeni 
rodzice oraz mieszkańcy wsi Szkoto-
wo kibicowali i wspierali zawodników.  

W trakcie turnieju dzieci zaprezen-
towały swoje umiejętności, poznały 
zasady zdrowej, sportowej rywaliza-
cji. Spośród wszystkich startujących  
w turnieju wyłoniono najlepszych za-
wodników. Puchar dla najlepszej za-
wodniczki otrzymała Sara Bandurska, 
a tytuł i puchar dla Najlepszego Za-
wodnika - Paweł Myśliński.  Nie obyło 
się bez niespodzianek. W związku ze 
zbliżającymi się Mikołajkami, dzieci od-
wiedził Mikołaj z workiem słodkich pre-
zentów. Natomiast grupa zawodników  
z Kozłowa zaprezentowała przygo-
towany pod okiem trenera Jacka  
Jankowskiego pokaz, który wywołał 
wiele emocji. Serdeczne podziękowa-
nia dla Zespołu Szkół w Szkotowie, 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Szko-
towie, Urzędu Gminy w Kozłowie, 
Gminnego Centrum Kultury i Sportu  
w Kozłowie partnerów współpracują-
cych w realizacji projektu. 

Elżbieta Świgoń
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INICJATYWY 

Kolejny etap projektu polsko-
szwedzkiego już za nami

W dniach 30 listopada – 2 grudnia 
2012 r. gościliśmy przedstawicie-
li LGD Blekinge ze Szwecji przede 
wszystkich przedsiębiorców zajmu-
jących się branżą turystyczną. Celem 
tej wizyty było odwiedzenie miejsc, 
które uważane są za przykłady  

aktywności wiejskiej w zakresie  
przedsiębiorczości oraz udział  
w Jarmarku Bożonarodzeniowym  
w Kamionce. Pierwszego dnia goście 
ze Szwecji wizytowali Przedsiębior-
stwo Handlowo - Usługowe Tartak 
Grzegorz Radzymiński w Kucach oraz 
wytwórnię nalewek Kozuba i synowie 
w Jabłonce. Drugiego dnia odwiedzi-
li producenta drewna kominkowego  
w Pasymiu a następnie uczestniczyli 
w Jarmarku w Kamionce gdzie nie-
zwykłym powodzeniem cieszyły się 
przywiezione przez Szwedów ryby 
oraz mięso z łosia. Niecałe dwa tygo-
dnie później przedstawiciele naszej 
LGD „Brama Mazurskiej Krainy” oraz 
LGD „Warmiński Zakątek” uczest-
niczyli w Jarmarku Bożonarodze-
niowym w Eriksberg. Podobnie jak  

w ubiegłym roku niezwykłe wrażenie 
zrobiła na nas sama organizacja jar-
marku oraz niezwykły klimat, który 
udzielał się licznie przybyłym gościom.  
Wśród uczestników dominowali pro-
ducenci polskiej zdrowej żywności  
i rękodzieła. 

„GREGOROVIUSY” i „JASTRZĘBIE” 
rozdane 
Jak co roku, w dniu 6 grudnia 2012 
odbyła się w nidzickim zamku Gala 
Dobroczynności. Organizatorami wy-
darzenia byli: Nidzicki Fundusz Lokal-
ny, Kapituła konkursu „Dobroczyńca 
Roku” i „Wolontariusz Roku” oraz  
Nidzicki Klub Biznesu. Konkurs o tytuł  
DOBROCZYŃCY ROKU organizo-
wany jest w celu wyróżniania osób 
i przedsiębiorstw, które w sposób 
szczególny angażują się we wspie-
ranie inicjatyw społecznych. W tym 
roku gościem specjalnym był prof. 
Leszek Balcerowicz. 

Galę rozpoczął Tomasz Schimanek – 
ekspert Akademii  Rozwoju Filantropii 
w Polsce prelekcją nt. budowania do-
bra wspólnego. Podczas uroczystości 
przygotowano wystawę projektów re-
alizowanych w ramach Programu DZIA-
ŁAJ LOKALNIE - Polsko Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, Akademii Rozwoju 
Filantropii we współpracy z Nidzickim  
Funduszem Lokalnym.

Następnie zostały wręczone statuetki 
w kategorii „Dobroczyńca Roku” oraz 
„Młodzieżowy Wolontariusz Roku”. 
Konkurs „Młodzieżowy Wolontariusz 
Roku” organizowany jest w celu popu-
laryzacji idei  wolontariatu oraz promo-
cji i wyróżnianiu młodych  osób, które 
angażują się w działalność społeczną 
i  budują „dobro wspólne” w środowi-
sku lokalnym. Nagrodą  jest statuetka  
„JASTRZĘBIA” nawiązująca do po-
staci Wojciecha Bogumiła Jastrzę-
bowskiego (1799 – 1882), urodzo-
nego w Szczepkowie - Giewarty 
(parafia Janowiec Kościelny), Pobo-
żanina, wybitnego  uczonego, przy-
rodnika i pedagoga, profesora bo-
taniki, fizyki, zoologii i ogrodnictwa, 
wielkiego polskiego patrioty,  który 
ze swoimi studentami brał udział  
w powstaniu listopadowym.

Statuetkę „JASTRZĘBIA” otrzymała 
Aleksandra Pięta, nominowana przez 
Centrum Wolontariatu w Nidzicy Sta-
cja Opieki CARITAS. Wyróżnienia w tej  
kategorii otrzymali: Joanna Wasilew-
ska, Joanna Suwińska, Aleksandra  
Jakubczyk.

Nagrodą w konkursie „Dobroczyńca 
Roku” jest statuetka „GREGORO-
VIUSA” nawiązująca do postaci Fer-
dynanda Gregoroviusa urodzonego 
w Nidzicy historyka starożytnego 
Rzymu, autora m.in. „Idei polsko-
ści” oraz „Pieśni polskich i węgier-
skich”, wielkiego nidzickiego filan-

tropa. Statuetkę „GREGOROVIUSA” 
w kategorii osoba indywidualna 
otrzymała Pani Danuta Kruszlińska  
nominowana przez PCK oddział  
Rejonowy w Nidzicy oraz Nidzicką 
Fundację Rozwoju NIDA. Wyróżnienia 
w tej kategorii otrzymali: Ks. Krzysztof 
Kuleszo, Bożena Karwowska, Teresa 
i Roman Olszewscy.

Statuetkę „GREGOROVIUSA” w ka-
tegorii firma otrzymało Nadleśnictwa 
Nidzica, nominowane przez Stowarzy-
szenie OCAL z Orłowa, Polskie Sto-
warzyszenie na Rzecz Osób z Upośle-
dzeniem Umysłowym w Nidzicy oraz 
Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA.

W tym roku przyznano 3 statuetki 
specjalne dla osób i firm spoza po-
wiatu nidzickiego, które swoimi dzia-
łaniami przyczyniają się do  rozwoju 
inicjatyw obywatelskich oraz wno-
szą trwały wkład w rozwój lokalny 
powiatu nidzickiego. „STATUETKI 
SPECJALNE” otrzymali: prof. Leszek 
Balcerowicz, Sabri Bekdas, Henryk 
Tuszyński. 
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W dniu 19 października 2012r. odbył się koncert  
pt. „Wieczór z kulturą” po raz pierwszy w nowej 

siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie, 
która mieści się w budynku Gimnazjum przy  
ul. Mickiewicza 13. Większość wyposażenia 

pozyskano dzięki środkom z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach 

Odnowy i rozwoju wsi.  

WYDARZENIA 

Już po raz piąty w Świętajnie została zbudowana 
Szopka Bożonarodzeniowa. W tym roku w budowie 

wzięło udział 17 osób mieszkańców Gminy na 
czele z Wójtem Januszem Pabichem. W szopce 

oprócz postaci Maryi, Józefa, Aniołka oraz Jezusa 
znajdowały się żywe zwierzęta - osioł Lopez oraz 

czarna baranica z małymi, które na stałe zamieszkują 
w Fundacji „Eulalia”. 
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WYDARZENIA

Kolejny już Jarmark Bożonarodzeniowy zgromadził licznych wystawców 
z obszaru LGD „Brama Mazurskiej Krainy”. 1 grudnia 2012 r.  

w Garncarskiej Wiosce można było kupić ozdoby choinkowe, prezenty 
pod choinkę, wyroby szydełkowe, biżuterię,  tradycyjną żywność  

a także oryginalne wyroby z alpaki.  Na Jarmarku gościliśmy grupę ze 
Szwecji, która przywiozła ze sobą wędzone mięso z łosia i z łososia 

oraz świeczniki. Można było także spróbować szwedzkich wypiekanych, 
tradycyjnych bułeczek, które Szwedzi serwowali z kawą. Jak to na 

Jarmark Bożonarodzeniowy przystało był też Mikołaj, który grzecznym 
rozdawał cukierki. A kolędy w wykonaniu zespołów Wilamowo i Pożary 

umilały czas licznie przybyłym gościom. Tego dnia także została 
uroczyście otwarta „Galeria Marii Jaraczewskiej” nidzickiej malarki. 

PRZEKAŻ 1% PODATKU LOKALNYM ORGANIZACJOM
Organizacje pożytku publicznego w gminach należących do Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy”
Numer KRS: 0000287790  
Integracja Poprzez Sztukę - Spotkajmy Się...

Dźwierzuty, woj. warmińsko-mazurskie  
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Numer KRS: 0000045439  
Miejski Klub Sportowy „Start” w Nidzicy

Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie  
Popularyzacja kultury fizycznej i sportu

Numer KRS: 0000047959  
Nidzicki Fundusz Lokalny

Kamionka, woj. warmińsko-mazurskie  
Stypendia dla  zdolnych uczniów i studentów z niezamożnych rodzin, dotacje dla 
organizacji pozarządowych

Numer KRS: 0000317744  
Piłkarski Klub Sportowy „Reda” w Szczytnie

Dzierzki, woj. warmińsko-mazurskie  
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Numer KRS: 0000062315  
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym - Koło  
w Nidzicy

Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie   
Działalność na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków 
przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ku aktywnemu 
uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. 

Numer KRS: 0000221595  
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub 
Jeździecki „Napiwoda”

Napiwoda, woj. warmińsko-mazurskie  
Popularyzacja kultury fizycznej i sportu

Numer KRS: 0000206250 
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Klon 
i Okolic

Klon, woj. warmińsko-mazurskie  
Dbałość o rozwój wsi Klon i okolic, organizowanie życia społecznego, 
kulturalnego i gospodarczego

Numer KRS: 0000284744  
Stowarzyszenie  
na rzecz Wspierania Aktywności 
Mieszkańców Mazurskiej Wsi Grom

Grom, woj. warmińsko-mazurskie  
Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich 
oraz działań wspomagających rozwój demokracji

Numer KRS: 0000174438 
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej 
„Otwarte Drzwi”

Pasym, woj. warmińsko-mazurskie  
Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji oraz wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

Numer KRS: 0000223240  
Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Nidzicy

Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie  
Ochrona i promocja zdrowia

Numer KRS: 0000050611 
Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci  
i Młodzieży „Światło”

Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie  
Działalność na rzecz wychowanków specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Nidzicy

Numer KRS: 0000006479  
Stowarzyszenie „Razem” 

Świętajno, woj. warmińsko-mazurskie  
Działania na rzecz uczniów gimnazjum w Świętajnie ze szczególnym 
uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i będących w trudnej sytuacji życiowej
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Gmina Kozłowo

Zabawa choinkowa – 18 stycznia 
2013 r. – Zespół Szkolno-Przedsz-
kolny w Kozłowie

Ferie zimowe „Teatr zimowy” – 21-
27 stycznia 2013 r. - Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Kozłowie

VI Zimowy Turniej Piłki Nożnej  
o Puchar Wójta Gminy Kozłowo – 
23 stycznia 2013 r. - Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Kozłowie

„Najlepszy czytelnik roku 2012”  
III edycja konkursu czytelniczego – 
styczeń 2013 r. – Gminna Bibliote-
ka Publiczna w Kozłowie

Ferie z Biblioteką – styczeń – 
luty 2013 r. - Gminna Biblioteka  
Publiczna w Kozłowie

Bal Prymusa – 8 luty 2013 r. -  
Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Kozłowie

„Walentyna 2013” VI edycja kon-
kursu poetyckiego o tematyce 
miłosnej – luty 2013 r. - Gminna  
Biblioteka Publiczna w Kozłowie

Wybory Miss Nastolatek Ziemi  
Kozłowskiej – luty 2013 r. – Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w Kozło-
wie

Wybory Małej Miss i Mistera Zie-
mi Kozłowskiej – marzec 2013 r. - 
Gminne Centrum Kultury i Sportu  
w Kozłowie

Gminne Eliminacje Ogólnopolskie-
go Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 
19 marca 2013 r. – Urząd Gminy  
w Kozłowie

Obchody Dnia Kobiet – marzec 
2013 r. - świetlice w gminie

„Zakładka do książki” – konkurs 
plastyczny – marzec 2013 r. - Gmin-
na Biblioteka Publiczna w Kozłowie

Gmina Dźwierzuty

Dzień Babci i Dziadka – 21 stycznia 
2013 r. 

Akcja – Ferie 2013 – 21 stycznia –  
2 lutego 2013 r. 

Dyskoteka dla młodzieży na zakoń-
czenie ferii – 2 lutego 2013 r. 

Impreza karnawałowa Koła Emery-
tów i Rencistów – 9 lutego 2013 r. 

12 luty – Koncert na Pożegnanie 
Karnawału – 12 lutego 2013 r. 

Wieczór Kobiet – 8 marca 2013 r. 

Wystawa plenerowa Czarny Piec 
2012 – marzec 2013 r. 

Wernisaż Wielkanocny – Wileńska 
Niedziela Palmowa – 
marzec 2013 r. 

Gmina Działdowo

Gminny Turniej Ha-
lowej Piłki Nożnej – 
styczeń 2013 r. - Hala 
Sportowa w Burkacie

Gminny Turniej Ha-
lowej Piłki Siatkowej – 
styczeń 2013 r. - Hala 
Sportowa w Burkacie

Gmina Świętajno

Konkurs Drwali – luty 2013 r. – Spy-
chowo

Dzień Kobiet – koncert – 8 marca 
2013 r. – GOK w Świętajnie

Gmina Płośnica

Koncert  Noworoczny – styczeń 
2013 r. 

Występy artystyczne grup działają-
cych przy GOK – styczeń 2013 r.

Bal Karnawałowy dla dzieci – sty-
czeń 2013 r. 

Konkurs Na Najładniejsza Palmę 
Wielkanocną we współpracy z Pa-
rafią Św. Barbary w Płośnicy – luty 
2013 r. 

Koncert  Walentynko-
wy ,,Moja Kraina Łagod-
ności’’ – luty 2013 r. 

Koncert poetycki – 
luty 2013 r. 

Koncert z okazji Dnia 
Kobiet –marzec 2013 r.

Konkurs recytatorski 
– dla dzieci i młodzieży  
z Gminy Płośnica – ma-
rzec 2013

Gmina Janowo

Dzień Babci i Dziadka – 
25 stycznia 2013 r. – GOK Janowo

Jasełka – 3 lutego 2013 r. – Kościół 
Parafialny w Janowie

XXXII Przegląd Zespołów Przebie-
rańców Zapustnych – 10 lutego 
2013 r. – Zespół Szkół w Janowie

Dzień Kobiet  - 8 marca 2013 r. – 
GOK Janowo

Gmina Nidzica

Ogólnopolski Halowy turniej piłki 
nożnej chłopców rocznik 2003 Ni-
dzica Cup 2013 – 12 stycznia 2013 
r. - Hala widowiskowo- sportowa

Bal karnawałowy dla najmłodszych 
– styczeń 2013 r. - Hala widowisko-
wo-sportowa
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Halowy turniej dla dzikich drużyn 
do 18 lat – styczeń 2013 r. - Hala 
widowiskowo-sportowa

Spotkanie  Noworoczne – 25 stycznia 
2013 r.  – Zamek – Sala Rycerska

Gminna Liga Halowej Piłki Nożnej – 
styczeń, luty, marzec 2013 r. - Hala 
widowiskowo-sportowa

Ferie zimowe – 21 stycznia – 3 lute-
go 2013 r. - Zamek, sale sportowe 
szkół, Stadion Miejski, teren gminy 
Nidzica

Turniej piłki siatkowej o Puchar 
Gminy Nidzica – luty 2013 r. - Hala 
widowiskowo – sportowa

Maraton Fitness – luty 2013 r. - 
Hala widowiskowo – sportowa

Cykliczne Koncerty Muzyczne – 15 
lutego 2013 r. – Sala Rycerska

Powiatowy Halowy Turniej Piłki 
Nożnej Szkół Gimnazjalnych – 14 
luty 2013 r. - Hala widowiskowo – 
sportowa

Powiatowy konkurs recytatorski z 
języka angielskiego – luty 2013 r. – 
Napiwoda

Ogólnopolski Turniej Minikoszy-
kówki dziewcząt i chłopców „ NIDA 
CUP” 2013 – 1-3 marca 2013 r. - 
Zespół Szkół Nr 3w Nidzicy

Festiwal Prozy i Piosenki Francu-
skiej – 2 marca 2013 r. – Zamek

Cykliczne konkursy rocznicowe – 
marzec 2013 r. – Zamek

Grand Prix Nidzicy w Piłce Siatko-
wej – marzec 2013 r. – Hala widowi-
skowo -sportowa

Dzień Kobiet na sportowo z ZOO i 
Sem – marzec 2013 r. - Hala wido-
wiskowo –sportowa

„LET” S DRAMA” 
Przegląd Teatrów 
Anglojęzycznych – 
23 marca 2013 r. 
– Zamek – Sala Ry-
cerska

Jarmark Wielkanoc-
ny – 23 marca 2013 
r. – Kamionka, Garn-
carska Wioska

Gmina Rozogi

„Ferie na wesoło” - 
zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz II 
Zimowa Akademia Karate pod pa-
tronatem Wójta Gminy Rozogi 

Bal karnawałowy dla dorosłych – 
luty 2013 r. 

„Powiedział Bartek, że dziś tłusty 
czwartek” - bal seniorów  połączo-
ny z 10 - leciem klubu seniora – luty 
2013 r. 

Dzień Kobiet – marzec 2013 r. 

XVIII Powiatowy Konkurs Tradycyj-
nej Plastyki Obrzędowej – Palma 
Wielkanocna – 24 marca 2013 r. 

Gmina Janowiec Ko-
ścielny

Wypoczynek zimo-
wy dzieci i młodzieży 
szkolnej -  21.01. – 
3.02. 2013r. - SOKSiR 
+ Plener gminy

„Tłusty Czwartek w 
Klubie Seniora” - bal 
Seniora – 7 lutego 2013 
r. - SOKSiR Janowiec 
Kościelny

Gminne obchody 
Dnia Kobiet - 8 marca - 

SOKSiR Janowiec Kościelny

Jarmark Wielkanocny -15-16 mar-
ca 2013 r. - SOKSiR Janowiec Ko-
ścielny

Gmina Wielbark

Cykl imprez karnawałowych - V Bal 
Kostiumowy - Bale Seniora – sty-
czeń -luty 2013 r.                                                         

Wystawa poplenerowa „Czarny 
Piec 2012” - styczeń- luty 2013 r.                           

Turniej szachowy i brydżowy -  luty  
2013 r.                                                                   

Gminne Zawody w Narciarstwie 
Biegowym – styczeń - grudzień 
2013 r.               
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WYDARZENIA 

KOŁYSANKOWO JEST W NAS

- hasło, które nie zna barier wiekowych

Fundacja Na Rzecz Wspierania Rozwoju  
Kreatywności Dzieci Młodzieży  
i Dorosłych Kreolia Kraina Kreatywności  
w dniu 23 listopada 2012r. zorganizowa-
ła Hali Widowiskowo-Sportowej im. H.  
Wagnera w Szczytnie wielkie widowisko 
pod nazwą „Kołysankowo jest w Nas”.  
Wydarzenie podzielono na dwie części. 
Pierwsza: to Powiatowy Konkurs Piosenki 
Dziecięcej, którego motywem przewodnim 
były kołysanki dziecięce.  Wzięło w nim udział  
21 młodych uczestników w wieku od 6  
do 10 lat, którzy zostali ocenieni w dwóch 
kategoriach: soliści i duety. Na scenie 
przedstawiającej dziecięcy pokój, z dużym 
łóżkiem i pluszowymi misiami, zaprezento-
wały się dzieci z powiatu szczycieńskiego. 
Najpiękniejsze kołysanki świata oczarowały. 

W kategorii solistów nagrody przyznane 
zostały:

I miejsce - Konstancja Jarema (GOK  
Wielbark)

II miejsce - Alia Dzielińska  (Fundacja Kreolia)

III miejsce - Zuzanna Rokicka (Fundacja 
Kreolia)

W duetach najlepsi okazali się:

I miejsce - Ola i Marta Kocenko (Fundacja 
Kreolia)

II miejsce - Patrycja Śmigiel i Michał Barszcz 
(SP Jeruty)

Wyróżnienia natomiast trafiły do Zuzan-
ny Posman, Maćka Pardy oraz Mikołaja  
Wojciechowskiego.

Po zmaganiach konkursowych odby-
ła  się II część spotkania kołysankowego, 
tj. w blasku nocnych świateł widzowie byli 
świadkami widowiska słowno-muzycznego,  
w którym młodzi adepci sztuki z Kuźni Talen-
tów działającej przy Fundacji Kreolia-Kraina  
Kreatywności wykonali najpiękniejsze ko-
łysanki polskie i z całego świata. Widzów 
ujęła niezwykła scenografia oraz profe-
sjonalne wykonanie wybranych utworów.  
Nastrój nocy i sennych marzeń dopełnił ta-
niec w wykonaniu Grupy Tańca Współcze-
snego „Pestek i Pestki” z Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Świętajnie, z którym od lat,  
z sukcesami współpracuje Kreolia „Koły-
sankowo jest w nas”, to po wcześniejszych  

produkcjach Kuźni Talentów w Kreolii, 
m.in. zeszłorocznym widowisku „Jesienna 
zaduma”, kolejny dobry pomysł na rozwój 
młodych talentów, jak i wydarzenie arty-
styczne ożywiające kalendarz wydarzeń kul-
turalnych, tym bardziej cenne, iż stworzone, 
zorganizowane i przedstawione na scenie 
przez samych mieszkańców powiatu szczy-
cieńskiego.  

Joanna Gawryszewska

Dwa dni święta nidzickich ciężarów

29 i 30 września 2012 r. odbyły się w Ni-
dzicy zawody w podnoszeniu ciężarów  
W dwudniowej rywalizacji wystąpiło łącz-
nie 7 zawodniczek oraz 48 zawodników 
z Polski i Czech. Przez problemy wizowe 
nie dotarła ekipa z Rosji. Pierwszy dzień 
był dniem rywalizacji indywidualnej  w IV 
Grand Prix Nidzicy Młodzieży do lat 16 
o Puchar Burmistrza Nidzicy. Rywaliza-
cja ta rozpoczęła się od najmłodszych 

nie tylko stażem zawodników startem 
na tzw. technikę. W pokazie tym wzię-
ło udział 7 zawodników, wśród których 
było 6 nidziczan: Mateusz Koralewski, 
Szymon Kozicki, Patryk Zwierzchowski, 
Filip Zwierzchowski, Dominik Skoniec-
ki.  Po pokazach techniki do rywalizacji 
przystąpili zawodnicy w wieku 13-16 lat.  
W tym dniu rywalizacji najlepszy wynik 
wg punktacji sincleir’a uzyskała reprezen-
tantka Czech Tereza Svatochova wśród  

zawodniczek. Natomiast 
wśród zawodników najlep-
szy okazał się Paweł Kulig 
z Elbląga.  Bardzo ładnie  
w pierwszym dniu zawo-
dów zaprezentowali się 
nidziczanie, którzy zo-
stali zwycięzcami niemal 
wszystkich kategorii wago-
wych poprawiając znacz-
nie swoje rekordy życiowe. 
W sobotę wystąpił również  
Krystian Augustyniak - nidziczanin, który 
od początku września trenuje w Ośrod-
ku Przygotowań Olimpijskich w Opolu.  
Krystian poprawił swój rekord życiowy  
o 10 kg uzyskując 267 kg w dwuboju (117 –  
rwanie, 150 kg podrzut).

Drugiego dnia o Puchar Starosty  
Nidzickiego rywalizowało 7 drużyn: T.S. 
NIDA, Siła Bartoszyce,  Meyer Elbląg, 
LUKS Kurzętnik, Mazowia Ciechanów, 
Rotas Rotava (A), Rotas Rotava (B).   
W skład każdej z nich wchodziło dwóch 
zawodników oraz jedna zawodniczka. 
Zwycięzcami tej rywalizacji zostali za-
wodnicy Mazowii Ciechanów uzyskując  
946,8 pkt. Na drugim miejscu znalazła 
się drużyna z Elbląga z wynikiem 852,3 
pkt. Trzecie miejsce wynikiem 829,2 
pkt. wywalczyli nidziczanie w składzie: 
Maria Świecik, Krystian Augustyniak, 
Norbert Malicha.  

Jak zwykle nie zawiedli nidziccy kibi-
ce, którzy licznie przybyli dopingować  
miejscowych sztangistów. Dużą atrak-
cją zarówno dla zawodników jak i kibi-
ców była obecność gościa honorowego 
zawodów – dwukrotnego wicemistrza 
olimpijskiego Szymona Kołeckiego. Wraz 
z nim na nasze zawody przybył Arka-
diusz Smółka  - wielokrotny uczestnik 
Mistrzostw Świata i Europy oraz Mistrz 
Europy -  Arsen Kasabijew.  Zgodnie  
z zapowiedziami na kibiców czekało wie-
le ciekawych nagród. Do najcenniejszych 
należały oczywiście dwie oryginalne ko-
szulki olimpijskie z Londynu z autografem 
naszego Mistrza Olimpijskiego Adriana 
Zielińskiego. Również wszyscy zawodni-
cy otrzymali dyplomy z własnoręcznymi 
podpisami Adriana Zielińskiego oraz Szy-
mona Kołeckiego. 

Marek Nachtygal
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III miejsce w kategorii potrawy z mięsa:  
Polędwiczki z sosem grzybowym na parze –  
Pan Zbigniew Milewski z Nidzicy 

Składniki: 1 kg. polędwiczki

Składniki farsz: suszone grzyby, 200 g. cebuli, sól, pieprz

Składniki sosu: suszone grzyby, 2 ząbki czosnku, suszona śliwka, kostka 
bulionu drobiowego, 100 g. śmietany

Przygotowanie: Składniki sosu drobno pokroić, doprawić i dusić ok. 30 min.  
Następnie zmiksować i dodać śmietany, gotować ok. 5 min. Polędwiczki 
rozkroić, podłużne nacięcie, doprawić solą i pieprzem. Ułożyć farsz, 
polędwiczki zwinąć za pomocą foli, gotować na parze aż będą miękkie.

Podawać z ziemniakami oraz surówką.

III miejsce w kategorii potrawy z ryb:  
Karaś mazurski w zalewie octowej – Pani Beata  
Mężykowska z Turówka 

Zalewa: 3 szklanki wody, 1 szklanka octu, ½ łyżeczki soli, 5 łyżeczek cukru, 
ziele angielskie, liść laurowy, marchew, cebula.

Karasie solimy, obtaczamy w mące i smażymy.  
Następnie wszystkie składniki zalewy gotujemy ok. 10 min. Zalewamy karasie 
zalewą octową a po 2 dniach degustujemy.

III miejsce w kategorii desery: Kruche ciasto  
z rabarbarem - Pani Monika Reiss z Pielgrzymowa
Składniki:: 30 dkg. mąki, 10 dkg. cukru, 13 dkg. margaryny, łyżeczka proszku 
do pieczenia, 1 cukier waniliowy, 2 żółtka, rabarbar.

Należy zagnieść kruche ciasto i następnie wyłożyć na ciasto sparzony  
rabarbar, piec na złoty kolor.  
Z 3 białek i 1 łyżeczki cukru pudru ubić pianę i wyłożyć na rabarbar.  
Jeszcze chwilę wszystko zapiec. 

Nasz Człowiek z Żelaza - Marcin 
Konieczny

Podczas tegorocznych Mistrzostw  
Świata IRONMAN na Hawajach, nasz 
kolega Marcin Konieczny wystartował 
w jednej z najtrudniejszych kategorii 
triathlonu, jaką jest Ironman. Ostatecz-
nie jego czas wyniósł 09h 43 min i jest 
to wynik najlepszy wśród startujących  
w Mistrzostwach Polaków.

Od kilkunastu lat Marcin Konieczny 
współpracuje z nidzickimi organizacja-
mi pozarządowymi. Był pracownikiem 
Fundacji NIDA, jest prezesem Centrum 
Doradczego Programów Pomocowych, 
członkiem założycielem Nidzickiego  
Funduszu Lokalnego oraz sympatykiem  
i promotorem Przedsiębiorstwa Społecz-
nego „Garncarska Wioska”. Prawnik, tre-
ner specjalizujący się w zagadnieniach 

przywództwa i zarządzania, 
pracy zespołowej, profe-
sjonalnej prezentacji. Mors, 
maratończyk i triathlonista. 
Podczas prestiżowych zawo-
dów triathlonowych i mara-
tonów występuje w strojach 
z logo Nidzickiego Fundu-
szu Lokalnego oraz Garn-
carskiej Wioski. W sierpniu 
tego roku został mistrzem 
Polski w zawodach  Impact  
Winiec Triathlon 2012.  

W październiku, Marcin  wystartował w jed-
nej z najtrudniejszych kategorii triathlonu – 
Ironman w Kona na wyspie Big Island (Ha-
waje). Dystans wymagający przepłynięcia 
3,8 km, przejechania na rowerze 180 km  
i przebiegnięcia 42 km, Marcin pokonał  
w czasie 9 godzin 43 minuty. W swo-
jej kategorii wiekowej zajął 19 miejsce.  
Jest to najlepszy wynik wśród Polaków  
startujących  w Mistrzostwach Świata 
IRONMAN na Hawajach!

Recepta Marcina na sportowy sukces: 
„spróbuj wszystkiego co możliwe a na-
stępnie zobacz, gdzie leży twój potencjał 
- czyli gdzie najmniejszym wysiłkiem (ale 
nie najmniejszą pracą) osiągniesz naj-
większy wynik”.

2012 rok, był rokiem Marcina Koniecz-
nego. Jesteśmy dumni z naszego 
CZŁOWIEKA Z ŻELAZA.

INICJATYWY
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Biuro LGD
„Brama Mazurskiej
Krainy” jest czynne
od poniedziałku do

piątku
w godzinach
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Kontakt
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Tel./fax (89) 625 43 37
e-mail: lgd@nida.pl

www.lgdbmk.pl
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Barbara Tyszka
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Pracownicy Biura LGD
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