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Drodzy Czytelnicy,

Zapraszam do lektury kwartalnika 
LGD „Brama Mazurskiej Krainy”. 
Znajdziecie w nim Państwo rela-
cje z wydarzeń, które odbyły się  na 
naszym terenie w ostatnim okresie 
oraz zapowiedzi wydarzeń, na które 
serdecznie zapraszamy. Organizacje 
pozarządowe zapraszamy na spotka-
nie informacyjne w sprawie kolejnej 
edycji programu grantowego „Działaj 
Lokalnie”, który lokalnie wspierany 
jest także przez naszą LGD. 

Szczególną uwagę proszę zwrócić na 
wybór organizacji, którą Państwo wy-
bierzecie do przekazania 1 % podat-
ku. Do 30 kwietnia rozliczamy swoje 
podatki. Proszę zapoznać się z wyka-
zem organizacji pożytku publiczne-
go działających na terenie działania 
LGD. Wybierzcie mądrze przekazując 
1 % na dobro wspólne.

Krzysztof Margol



TURYSTYCZNA BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY2

Kolejne nabory za nami

W lutym LGD „Brama Mazurskiej  
Krainy” zakończyła kolejne już nabo-
ry w ramach  działania „Wdrażanie  
Lokalnych Strategii Rozwoju” Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007 – 2013  na operacje, które 
spełniają warunki przyznania pomocy 
w ramach:

•	 „Odnowa	i	rozwój	wsi”
•	 „Różnicowanie	w	kierunku	

działalności nierolniczej”
•	 tzw.	Małe	projekty

Łącznie wpłynęło 138 wniosków 
z czego aż 111 wniosków złożo-
nych zostało na tzw. Małe projek-
ty na łączną kwotę 1 727 541,21 zł 
(przypominamy, że limit dla  
Małych projektów wynosił 787 
928,79 zł). Wybranych do finan-
sowania w ramach tzw. Małych 

 WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

Aktywny LEADER  
w Gminie Płośnica

Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013 jest najbar-
dziej popularnym źródłem współfi-
nansowania przedsięwzięć na terenie 
Gminy Płośnica. Realizowane są pro-
jekty, które poprawiają jakość życia 
mieszkańców, rozwijają aktywność 

społeczną oraz pobudzają przed-
siębiorczość. Gmina Płośnica jest 
członkiem Lokalnej Grupy Działania  
„Brama Mazurskiej Krainy”, która 
wdraża działania Osi 4 - LEADER w ra-
mach opracowanej Lokalnej Strategii 
Rozwoju. W ramach działania Odnowa  
i rozwój wsi  Gmina Płośnica zrealizo-
wała budowę chodnika oraz urządze-
nie skweru przy kościele w Przełęku, 
zagospodarowanie skweru w Płośni-
cy oraz budowę boiska sportowego 

w miejscowości Płośnica. Dużym 
zainteresowaniem cieszą się również 
tzw. Małe projekty, których realiza-
cja przyczynia się do 
poprawy jakości życia 
mieszkańców Gminy.  
W ramach małych pro-
jektów finansowane były 
przedsięwzięcia pole-
gające na: organizacji 
warsztatów kulinarnych 
(Gródki, Wielki Łęck), 
warsztatów rękodzieła 
ludowego (Jabłonowo), 
poprawie infrastruktury turystycznej  
i rekreacyjnej  (place zabaw w Rut-
kowicach, Turzy Małej, Gródkach,  
Niechłoninie, teren rekreacyjny z alta-
ną biesiadną w Skurpiu, grill z kamie-
nia w Gródkach, boisko do siatkówki 
plażowej w Turzy Małej, boisko do 
piłki nożnej w Skurpiu), poprawie sta-
nu infrastruktury społecznej (remont 
świetlicy w Jabłonowie i Zalesiu, do-
posażenie świetlic wiejskich w Małym 
Łęcku, Jabłonowie, Wielkim Łęcku, 
Gródkach). Od początku wdrażania 
Osi 4 - LEADER PROW na lata 2007 
– 2013 Gmina Płośnica pozyskała  
z programu 432 483,73 zł.

Z dostępnych w ramach PROW środ-
ków korzystają także lokalne stowa-
rzyszenia (np. Stowarzyszenie Przyja-
ciół Gminy Płośnica, Stowarzyszenie 

Kamień Milowy w Turzy Małej, Ochot-
nicza Straż Pożarna w Niechłoninie), 
parafie (np. Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Barbary w Płośnicy), firmy (np. 
sala bankietowa „Pod czerwoną Jarzę-
biną” w Wielkim Łęcku), osoby fizycz-
ne. Dzięki PROW następuje widoczna 
poprawa warunków życia mieszkań-
ców obszaru Gminy Płośnica.

projektów zostało 57 wniosków.  
Tak jak w ubiegłych latach najaktyw-
niejsi okazali się beneficjenci sektora 
społecznego – złożyli 56 wniosków. 
W ramach działania „Odnowa i rozwój 
wsi” wpłynęło 13 wniosków na łączną 
kwotę 1 111 959,00 zł – wszystkie 
wnioski zostały uznane za zgodne  
z LSR oraz zostały wybrane do 

finansowania. Rolnicy złożyli 14 wnio-
sków na łączną kwotę 940 485,00 zł, 
w tym 8 wniosków zostało wybranych 
do finansowania. Projekty wybrane  
w ramach „Różnicowania w kierun-
ku działalności nierolniczej” stawiały 
na rozwój turystyki na terenie LGD.  
Przypominamy, że były to ostatnie 
nabory w ramach działania „Odno-

wa i rozwój wsi” oraz „Różnico-
wanie w kierunku działalności nie-
rolniczej”. Natomiast LGD planuje 
jeszcze w tym roku kolejny nabór 
w ramach tzw. Małych Projektów. 
Informujemy, że w nadchodzących 
konkursach zmienią się zasady 
dofinansowania Małych projektów 
- maksymalna wartość dofinan-
sowania wyniesie 50 tysięcy zło-
tych. Czekamy na ciekawe po-
mysły zgodne z Lokalną Strategią  
Rozwoju.
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TARGI RZEMIEŚLNICZE
Iłowo-Osada, 2 czerwca 2013 r.

Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” zaprasza: rzemieślników, artystów lokalnych, producentów 
zdrowej żywności, twórców rękodzieła artystycznego oraz wszystkich przedstawicieli społeczności lokalnych, 

którzy chcą zaprezentować swój dorobek artystyczny lub kulinarny z powiatu działdowskiego, szczycieńskiego oraz 
nidzickiego do udziału w targach rzemieślniczych

Zapewniamy stoisko dla wystawców

Zgłoszenia: przyjmowane są na kartach wystawcy w formie elektronicznej: e-mail lgd@nida.pl, pocztowej Pl. Wolności 1, 
 13-100 Nidzica lub składając osobiście w biurze LGD: Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica do dnia 17 maja 2013 r.  
Karty wystawcy znajdują się na stronie internetowej LGD: www.lgdbmk.pl

Targi rzemieślnicze odbędą się w miejscowości Iłowo-Osada 

w godzinach od 12.00 do 18.00.

 WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

Wdrażanie Osi 4  
w Gminie Szczytno

Celem Osi 4 - Leader jest przede 
wszystkim aktywizacja mieszkańców 
obszarów wiejskich poprzez budo-
wanie kapitału społecznego na wsi, 
a także polepszenie zarządzania lo-
kalnymi zasobami i ich waloryzacja. 
Gmina Szczytno aktywnie korzysta 
ze środków Osi 4 realizując projekty, 
które przyczyniają się do poprawy 
jakości życia mieszkańców na obsza-
rach wiejskich. W ramach tzw. Małych 
Projektów Gmina wyremontowała  
i doposażyła świetlice  w miejscowo-
ściach Lipowiec, Piecuchy, Niedź-
wiedzie i Czarkowy Grąd. Oprócz 
tego, w ramach osobnego projek-
tu doposażenie w postaci umeblo-
wania i gier świetlicowych zyskało  

13 innych świetlic. Dzięki zrealizowa-
nym projektom społeczność lokalna 
zyskała miejsca integracyjnych spo-
tkań mieszkańców, gdzie młodzież, 
dzieci i dorośli mogą rozwijać swoje 
zainteresowania. Mieszkańcy miej-
scowości Gawrzyjałki także mają 

powody do radości bo Gmina 
pozyskała fundusze na remont 
świetlicy, dzięki któremu obiekt 
ponownie stał się centrum życia 
kulturalnego wsi. W ramach dzia-
łania Odnowa i rozwój wsi Gmina 
Szczytno zrealizowała duży pro-
jekt na budowę i wyposażenie 
świetlic wiejskich w miejscowo-
ściach Sasek Mały i Dębówko.  
W tym przypadku kwota dofi-

nansowania wyniosła 310.506,00 zł.  
Świetlice dają społeczności wiejskiej 
duże możliwości w ramach zagospo-
darowania czasu wolnego. Są to miej-
sca spełniające rolę centrum aktywno-
ści społecznej, miejsca otwartego dla 
każdego mieszkańca bez względu na 
status społeczny, wykształcenie, czy 
wiek. Ponadto w ramach tzw. Małych 
Projektów Gmina Szczytno doposa-
żyła place zabaw w miejscowościach 
Stare Kiejkuty i Marksewo. Na wymie-
nione projekty Gmina Szczytno od 
2010 r. pozyskała kwotę 417 991,96 
zł. Wszystkie wymienione projekty 
były współfinansowane ze środków 
Unii Europejskie w ramach Osi 4 –  
LEADER PROW na lata 2007-2013.

Europejski Fundusz Rolny
na rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich
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WYBIERZ MĄDRZE 1 % PODATKU

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

„1% - WYBIERZ MĄDRZE” – Cztery 
wskazania mądrego przekazywania

1. Zrób to! Przekaż 1% na dobro 
wspólne

2. Zastanów się, co jest dla Ciebie 
ważne

3. Wybierz organizację, która się 
tym zajmuje

4. Sprawdź, co zrobiła z Twoim 1%

1. Zrób to! Przekaż 1% na dobro 
wspólne

To, jak nam się żyje w dużym stop-
niu zależy od mądrego wydatkowania 
publicznych, czyli w istocie, naszych 
wspólnych, pieniędzy. 1% to mecha-
nizm, w którym Ty możesz zadecy-
dować na co ma być przeznaczona 
część Twojego podatku. Możesz 
bezpośrednio wskazać problem, któ-
ry jest dla Ciebie ważny, a także in-
stytucję, która działa w tym obszarze. 
Nie rezygnuj z możliwości decydowa-
nia o swoich pieniądzach.

2. Zastanów się, co jest dla Ciebie 
ważne

Zastanów się, co chciałbyś zmienić, 
gdybyś to Ty decydował o podziale 
podatków. W co byś się zaangażował, 
gdybyś miał czas, pieniądze i przeko-
nanie, że Twój wysiłek przyniesie efek-
ty. Pomyśl nie tylko o sprawach przewi-
jających się najczęściej w kampaniach 
1%, ale o innych równie ważnych,  
a mniej nośnych medialnie. Przeka-
zując 1% na cel, który jest Ci bliski, 
zwiększasz szanse jego osiągnięcia.

3. Wybierz organizację, która się 
tym zajmuje

Nie przekazuj automatycznie czy 
przypadkowo. Wybierając organiza-
cję nie kieruj się wyłącznie reklamą. 
Nie pozwalaj też, by ktoś inny doko-
nał za Ciebie wyboru. Nie przekazuj 
1% organizacji, o której nic nie wiesz, 
której nazwa i nr KRSu wpisany został 
„na sztywno” do bezpłatnego pro-
gramu rozliczania PIT. Dowiedz się, 
czym się zajmuje, jak działa. Przejrzyj 

jej stronę internetową, sprawozdania 
z ubiegłych lat lub skontaktuj się z nią 
bezpośrednio.

4. Sprawdź, co zrobiła z Twoim 1%
Zainteresuj się, ile pieniędzy wy-
brana przez Ciebie organizacja ze-
brała z wpłat 1% i co dzięki tym 
środkom robi. Zajrzyj na jej stronę  
i sprawdź, czy o tym informuje.  
Jeśli nie, zadzwoń lub wyślij maila 
i zapytaj. Zanim przekażesz jej 1%  
w kolejnym roku, sprawdź, jak gospo-
daruje zebranymi pieniędzmi. Upew-
nij się, czy to, co robi Ci się podoba. 
Jeśli tak, wspomóż ją znowu. A może 
poza 1% przekażesz jej darowiznę? 
Albo włączysz się w jej działania?

Forum Darczyńców w Polsce
Ogólnopolska Federacja Organizacji 
Pozarządowych

Poniżej znajdziesz wykaz orga-
nizacji z obszaru Lokalnej Grupy 
Działania „Brama Mazurskiej Kra-
iny”. Wybierz mądrze i przekaż 1 % 
wybranej organizacji.
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INICJATYWY 

UWAGA!!! RUSZA KOLEJNA EDYCJA

W RAMACH PROGRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE” 

Nidzicki Fundusz Lokalny we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza lokalny konkurs grantowy 
w ramach programu „Działaj Lokalnie VIII” 2013 r. W VIII edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, 
które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach po-
zarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. 
Program adresowany jest do: 

o organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (tj. fundacji, stowarzyszeń, oddziałów Caritas zare-
jestrowanych w KRS lub klubów sportowych zarejestrowanych w ewidencji Starosty Powiatowego), z wyłączeniem 
fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów lo-
kalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych (działających 
na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej i w oparciu o ustawę prawo  
o stowarzyszeniach, zgodnie z Art. 4. ustawy o POT) oraz związków stowarzyszeń. Do konkursu nie mogą aplikować 
organizacje w likwidacji.

o grup nieformalnych (w tym także oddziałów terenowych organizacji nieposiadających osobowości prawnej), w któ-
rych imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: 
przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej. Insty-
tucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu 
podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie 
umowy oraz rozliczenie projektu. 

o grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które: mają siedzibę w gminach: Nidzica,  
Janowiec Kościelny, Kozłowo, Janowo, Płośnica, Gm. Wiejska Działdowo, Iłowo-Osada, Gm. Wiejska Szczytno, 
Jedwabno, Świętajno, Wielbark, Rozogi, Pasym, Dźwierzuty, planują prowadzić działania na terenie jednej z wy-
mienionych gmin. W tegorocznej edycji wnioski należy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną do dnia 15 maja  
2013 roku na adres e-mail: funduszlokalny@funduszlokalny.nidzica.pl. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej 
www.funduszlokalny.nidzica.pl. Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie 
VIII” można uzyskać: 

1.  Barbara Margol – Tel. Kom. 600 859 988, funduszlokalny@funduszlokalny.nidzica.pl

2.  Agnieszka Bagińska – Tel. Kom 695 656 511, a.baginska@funduszlokalny.nidzica.pl

UWAGA! Wszystkie organizacje i grupy nieformalne zainteresowane udziałem w konkursie zapraszamy na spotkanie 
informacyjne, które odbędzie się w dniu 04 maja 2013 o godzinie 15.00  w Garncarskiej Wiosce w Kamionce. 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu pod nr tel. 600 859 988 lub e-mail: 

funduszlokalny@funduszlokalny.nidzica.pl
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8 marca to dzień kiedy wszystkie kobiety mają swoje święto. Tego dnia również Panie z Gminy Janowo zebrały 
się w Gminnym Ośrodku Kultury, aby wspólnie świętować. Uroczystość rozpoczął Wójt Gminy Janowo Waldemar 
Szymański, który złożył wszystkim przybyłym serdeczne życzenia. Następnie głos zabrały dzieci i młodzież z kół 

zainteresowań, które przygotowały dla Pań montaż słowno – muzyczny tematycznie związany 
z Dniem Kobiet pt „Trzy słowa o kobiecie”. Wszystkim Paniom wręczono kwiatki. W miłej atmosferze przy kawie, 

herbacie i cieście  oraz symbolicznej  lampce szampana  Panie świętowały do późnych godzin wieczornych. 

WYDARZENIA 

4 maja w „Garncarskiej Wiosce”

W sąsiedztwie „Garncarskiej Wioski” i „Rajskiego Ogrodu” w Kamionce k/Nidzicy, Nidzicki Fundusz Lokalny  wy-
budował  „NIEZAPOMINAJKĘ” - DOM PRACY TWÓRCZEJ DZIECI I MŁODZIEŻY.  Zgodnie z  zasadą J. Korczaka   
„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie 
żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało”, będą tutaj prowadzone zajęcia dla dzieci  
i młodzieży rozwijające ich pasje i zainteresowania. Zajęcia, które będą wymagały współdziałania z kolegami, przyjaciół-
mi, rodzeństwem, rodzicami, dziadkami. 

Budynek wybudowany został z dofinansowaniem PROW LEADER w ramach „Odnowa i rozwój wsi”. 4 maja 2013 roku 
nastąpi uroczyste otwarcie NIEZAPOMINAJKI. Tego dnia zapraszamy również na jarmark ogrodniczy „Piękna zagro-
da”, warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych, koncert „Jarzębinowym amfiteatrze” – PAMIĘTAJMY O OGRODACH 
z udziałem Magdy Umer, Jarosława Chojnackiego, Marka Kaszubskiego i zespołu KREOLIA z Jerutek. Podczas kon-
certu przeprowadzona będzie aukcja dzieł sztuki z przeznaczeniem na warsztaty dla dzieci w NIEZAPOMINAJCE.   
Informacje szczegółowe: www.funduszlokalny.nidzica.pl, www.nida.pl, www.garncarskawioska.pl, www.rajskiogrod.org.pl, 
www.lgdbmk.pl

PROGRAM WYDARZEŃ
4 MAJA 2013 ROKU W KAMIONCE

Godz.11.00 – 18.00 – Jarmark Ogrodniczy „PIĘKNA ZAGRODA” – na placu jarmarkowym i w hali namiotowej

Godz. 12.00 – 18.00 : warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Rajskiego Ogrodu, w domu Rzemiosła,  
w garncarni, w Niezapominajce:
- warsztaty teatralne „wesołych pacynek”
- warsztaty plastyczne
- warsztaty ceramiczne
- warsztaty „zwierzaki cudaki” 
- warsztaty hortiterapii i florystyki
- warsztaty „ziołowa uroda”
- warsztaty projektowania rabaty
- warsztaty projektowania ogrodu według zasad Feng Shui
- gry stolikowe i zabawy terenowe

Godz. 16.30 – otwarcie NIEZAPOMINAJKI

Godz. 18.30 – 20.30  koncert w „Jarzębinowym amfiteatrze” – PAMIĘTAJMY O OGRODACH

Godz. 21.00 – Majówka biznesowa nad „Rajskim stawem” 
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WYDARZENIA

9 lutego odbył się 13 już wielki Bal Charytatywny na rzecz Programów Stypendialnych  Nidzickiego Funduszu 
Lokalnego. 120 uczestników balu licytowało dzieła sztuki oraz przedmioty podarowane przez różne instytucje, 
firmy i osoby indywidualne. Wśród wielu podarowanych obrazów i przedmiotów licytowane były: porcelanowy 

komplet podarowany przez Kancelarię Prezydenta RP oraz Wykwintna Kuchnia Polska wydana pod patronatem 
Anny Komorowskiej a podarowana przez Ewę Rokicka, zestaw ręcznie zdobionych bombek choinkowych 

podarowany przez Kancelarię Premiera RP, obrazy: Edwarda Dwurnika, Rafała Dominika, Teresy Murackiej,  
Zofii Świat, Zofii Guzowskiej, Marii Jaraczewskiej, Magdaleny Łączkowskiej, Jadwigi Bardyszewskiej, Jane Clark 
Adams Padwicki, Heleny Barbary Kadelskiej oraz Aleksandry Czajki. Całkowity dochód z balu wyniósł 54. 370 zł  

i w całości przeznaczony jest na stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów z powiatu nidzickiego.  
Bal tradycyjnie już prowadzili Sławomir Siezieniewski – prezenter telewizyjny oraz Anna Krupa I Vicemiss Polonia 

2011. Bal uatrakcyjnił występ Klaudii Butkiewicz – śpiewaczki operowej

10 lutego do Janowa przyjechały zespoły przebierańców 
zapustnych z całego północnego Mazowsza.  W Zespole 
Szkół odbył się XXXII Przegląd Zespołów Przebierańców 

Zapustnych – Mazowieckie Zapusty. Tak barwnych, 
gwarnych, wesołych z licznymi przebierańcami i kolędnikami 
zapustów dawno nie było w Janowie. Program tegorocznych 
Zapustów składał się tradycyjnie z dwóch części: korowodu 

zespołów z wizytami w janowskich domach i przeglądu 
dorobku artystycznego zespołów na scenie ocenianych 

przez jury. Korowód przebierańców wędrował przez Janowo. 
Następnie Zapustnicy udali się do poszczególnych domów. 
Na wysokości zadania stanęli mieszkańcy Janowa, zarówno 
ci którzy włączyli się w organizację imprezy, jak i ci którzy 

przyjęli Zespoły Zapustowe w swoich domach. Organizatorem 
XXXII Przeglądu Zespołów Przebierańców Zapustnych 
było Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. 

Współorganizatorzy: Urząd Gminy Janowo, Zespół Szkół  
w Janowie, Gminny Ośrodek Kultury w Janowie,  

Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie.
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 CO, GDZIE, KIEDY? KALENDARIUM: KWIECIEŃ-CZERWIEC 2013 R.

Gmina Kozłowo
IV Gminny Konkurs „Moja szansa na 

sukces” – kwiecień 2013 r. – Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie

Konkurs historyczny – maj 2013 r. – Ze-
spół Szkół w Rogożu

Ogólnopolska akcja „Polska Biega” 
– maj 2013 r.  – Boisko przy osiedlu  
w Kozłowie

Pasowanie na czytelnika biblioteki 
uczniów klas I Szkół Podstawowych – maj 
2013 r. – Gminna Biblioteka Publiczna  
w Kozłowie Filia Sarnowo Filia Kozłowo

Dzień Matki – maj 2013 r. – GCKiS  
w Kozłowie

Gminny Przegląd Piosenki Zagranicz-
nej  „Z piosenką przez świat” – 24 maja 
2013 r. – GCKiS w Kozłowie

Obchody Dni Rodziny – festyn rodzinny 
– 7 czerwca 2013 r. – Boisko Orlik przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Gminny konkurs „Polska w legendach 
i ilustracjach” – maj 2013 r. – Szkoła 
Podstawowa w Zaborowie

Konkurs na „Najpiękniejszą wieś w Gmi-
nie Kozłowo” i „Najładniejszą posesję” – 
maj – sierpień 2013 r. – Gmina Kozłowo

Dzień Dziecka – czerwiec 2013 r. – Plac 
w Szkotowie

V Turniej TAEKWONDO o puchar Wój-
ta Gminy Kozłowo – czerwiec 2013 r. 
– Hala sportowa w Szkotowie

Gminne Zawody Lekkoatletyczne pod 
patronatem Wójta Gminy Kozłowo –  
19 czerwca 2013 r. – Stadion w Kozłowie

„Mazurskie Marzenie – Artystyczne 
Spełnienie” koncert poświęcony twór-
czości Elvisa Presleya – 22 czerwca 
2013 r. – Hotel Mazurskie Marzenie  
w Januszkowie

Powitanie lata nad Jeziorem Szkotow-
skim – 29 czerwca 2013 r. – Plaża nad 
Jeziorem Szkotowskim

Absolwent Roku – czerwiec 2013 r. – 
Urząd Gminy w Kozłowie

Gmina Dźwierzuty
I TURNIEJ ORLIKÓW  pod Honorowym 

Patronatem Posła na Sejm RP Zbignie-
wa Włodkowskiego – 14 kwietnia 2013 
r. - boisko Orlika

Eliminacje Gminne Spotkań z Poezją 
Dziecięcą – 19 kwietnia 2013 r. 

ZABAWA WIOSENNA SENIORÓW –  
27 kwietnia 2013 r. 

POWIATOWE OBCHODY OSP –  
12 maja 2013 r. 

Wielobój Sportowy Szkół Podstawo-
wych Gminy Dźwierzuty – 27 maja  
2013 r. 

Gminne Dni Rodziny – maj – czerwiec 
2013 r. 

Dzień dziecka – 1 czerwca 2013 r. 

Noc Świętojańska – 22 czerwca 2013 r. 
 – Plac Strażacki

Gmina Działdowo
Gminny Konkurs Poezji i Prozy – kwie-

cień 2013 r. – Księży Dwór

Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej – maj 
2013 r. - Boisko Kurki/ Turza Wielka

Akademia z okazji 3 maja - 3 maja 2013 r. 
- Ruszkowo

Festyny z okazji Dania Dziecka -  
1 czerwca 2013 r.

Zawody Wędkarskie - czerwiec 2013 r. 
- Grzybiny

Gmina Świętajno
V Powiatowy Turniej w Warcaby Kla-

syczne – kwiecień 2013 r. - Szkoła Pod-
stawowa w Kolonii

„Krealia” z Powiatowym Festiwalem 
Młodych Talentów dla dzieci w wieku 
od 6-10 lat - 1 maja 2013 r. - MDK w 
Szczytnie

Gminna Majówka – maj 2013 r. - Kom-
pleks rekreacyjno- sportowy przy Gim-
nazjum w Świętajnie

Miesiąc czerwiec - miesiącem chó-
ralnym w Kreolii - wszystkie niedziele 
czerwca 2013 r. - Kościół w Jerutkach

III Powiatowa Gimnazjada w Świętaj-
nie – czerwiec 2013 r. – Gimnazjum  
w Świętajnie

Kino pod chmurką – czerwiec/lipiec 
2013 r. - Gmina Świętajno – Świętajno, 
Piasutno

VII Otwarty Ogólnopolski Tur-
niej Chórów o Miecz Juranda 
– Spychowo 2012. Konkurs na 
najpiękniejszy wianek świę-
tojański – czerwiec 2013 r. – 
Amfiteatr w Spychowie

X Plener Malarski – czerwiec/
lipiec 2013 r. – Spychowo

Gmina Płośnica
Konkurs fotograficzny ,,Gmina 

w obiektywie” – kwiecień 2013 
r. 

Konkurs ,,Złote Piórko” – kwie-
cień 2013 r. 

IX Płośnickie Spotkania Taneczne – 21 
kwietnia 2013 r. 

Wielka Majówka - cykl imprez kultural-
no-rekreacyjnych – maj 2013 r.

Przegląd zespołów tanecznych – maj 
2013 r. 

Powitanie Lata, Dzień dziecka, Zlot mo-
tocyklowy - cykl imprez kulturalno- re-
kreacyjnych – czerwiec 2013 r. 

Płośnickie Lato Teatralne - przegląd ze-
społów teatralnych – czerwiec 2013 r. 

Rowerem przez Wieś – rajd rowerowy – 
czerwiec 2013 r. 

Gmina Janowo
Polska Biega – maj 2013 r. - Obiekty 

sportowe przy szkołach podstawowych

Sportowy Turniej Miast i Gmin – maj 2013 
r. - Boiska sportowe na terenie gminy

Dni Rodziny pod hasłem „Nasze trady-
cje rodzinne”, połączone z Dniem Mat-
ki, Ojca i Dziecka – 26-29 maja 2013 r. 
/1 czerwca 2013 r. - Szkoły z terenu 
gminy Janowo, ulice Janowa

Święty Jan w Janowie – 23 czerwca 
2013 r. – Rynek w Janowie

Gmina Nidzica
Turniej Tańca o Puchar Warmii i Mazur 

– 20 kwietnia 2013 r. - Hala widowisko-
wo- sportowa

Festiwal piłki halowej zakończenie ligi 
piłki halowej – kwiecień 2013 r. - Hala 
widowiskowo- sportowa

Grand Prix Nidzicy w Piłce Siatkowej – 
kwiecień 2013 r. - Hala widowiskowo- 
sportowa

Święto Ziemi – kwiecień 2013 r. – Kino 
Wenus

Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom” – kwie-
cień 2013 r. 

Spartańska sprawność – turniej spraw-
ności fizycznej – kwiecień 2013 r. - Hala 
widowiskowo- sportowa

Dzień Inwalidy – 17 kwietnia 2013 r. – 
Zamek Sala Rycerska

Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa  
w Ruchu Drogowym – 20 kwietnia 2013 
r. - Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy

V Gminny Bieg pamięci Jana Pawła II 
– 23 kwietnia 2013 r. – Stadion Miejski 
w Nidzicy

Powiatowy czwórbój lekkoatletyczny – 
kwiecień/maj 2013 r. – Stadion Miejski 
w Nidzicy

Dni Rodziny – maj/czerwiec 2013 r. – 
Nidzica
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II Nocny turniej piłki nożnej – maj  
2013 r. – Orlik

Majówka – 1-3 maja 2013 r. – Jeziorko 
Miejskie

Akademia  z okazji Uchwalenia Kon-
stytucji  3 - go Maja – 3 maja 2013 r. -  
Sala Rycerska Zamek

Jarmark Ogrodniczy „PIĘKNA  ZAGRO-
DA”, Otwarcie Domu Pracy Twórczej Dla  
Dzieci i Młodzieży „NIEZAPOMINAJKA”, 
Biznesowa Majówka – 4 maja 2013 r. – 
Garncarska Wioska, Kamionka

Koncert „PAMIĘTAJMY O OGRO-
DACH” – 4 maja 2013 r. – Garncarska 
Wioska, Kamionka

Noc Muzeów – 19 -18 maja 2013 r. – 
Zamek

Wojewódzki Konkurs Plastyczny – maj 
2013 r. 

Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomo-
cy dla szkół podstawowych, gimnazjal-
nych, ponadgimnazjalnych – maj 2013 r. 

Powiatowe Zawody Strażackie – maj 
2013 r. – stadion miejski 

Powiatowy Dzień Strażaka – maj 2013 r.

Koncert Radości i Nadziei – maj 2013 r. 

I Otwarte Mistrzostwa Nidzicy w Mie-
szanych Sztukach Walk – maj 2013 r. 

Gminna Liga Piłki Nożnej na Orliku – 
maj/czerwiec/lipiec 2013 r. – Orliki

VIII Powiatowy konkurs Ekologiczny – maj 
2013 r. - Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy

Powiatowy Festyn –Towarzyskie Zawo-
dy Jeździeckie – maj – czerwiec 2013 r. 
- Napiwoda

Koncert Chopinowski „Mazurski na Ma-
zurach”, Targi Rzemiosła Mazurskiego 
– 1 czerwca 2013 r. – Garncarska Wio-
ska, Kamionka

Turniej Tańca z okazji Dnia Dziecka –  
1 czerwca 2013 r. – Zamek Sala  
Rycerska

Finałowy Etap Gwiazdy Mazurskiej –  
2 czerwca 2013 r. - Park nad jeziorkiem 
teren gminy

Festiwal Muzyki Pozytywnej – 15 czerw-
ca 2013 r. - Zamek - dziedziniec

Zamkowy Maraton Rockowy – 
ZMROCK – 16 czerwca 2013 r. –  
Zamek – dziedziniec

XIV Turniej Piłkarski dla szkół gimna-
zjalnych o Puchar ks. R. Gamańskiego 
– czerwiec 2013 r. – Stadion Miejski

Powiatowy Turniej w piłkę nożną o pu-
char Księdza Gamańskiego – czerwiec 
2013 r. – Stadion Miejski

Recytujmy po niemiecku – czerwiec 
2013 r. 

Rodzinny Dzień Dziecka – czerwiec 
2013 r. – obiekty sportowe

Dzień Sportu Szkolnego – 15 czerwca 
2013 r. - Stadion miejski Hala widowi-
skowo – sportowa

„Noc Świętojańska” – 22 czerwca 2013 
r. – Bolejny

Międzynarodowy Festiwal Fantastyki – 
27-30 czerwca 2013 r. – Zamek

„Prymus Roku”, „ Super Talent”   
i „Talent Roku” – czerwiec 2013 r. – Za-

mek Sala Rycerska

Turniej Piłki Nożnej „Oldboy”  
o Puchar Burmistrza Nidzicy – czer-
wiec 2013 r. – Stadion Miejski  
w Nidzicy

Gmina Rozogi
Uroczysta Akademia z okazji 
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja –  
3 maja 2013 r. 

Dzień Dziecka – gry i zabawy dla 
dzieci – 1 czerwca 2013 r. 

„Jesień” VI Powiatowy Festiwal Se-
niorów – czerwiec 2013 r. 

Gmina Janowiec Kościelny
Gminny Konkurs Poezji Dziecięcej –  

26 kwietnia 2013 r. - SOKSiR Janowiec 
Kościelny

Gminne Obchody DNI RODZINY -  
Rodzinny Rajd Rowerowy – 25 maja 
2013 r. – plener gminny

Gminna  Majówka Rodzinna – 26 maja 
2013 r. - Stadion gminny – Kuce

Konferencja tematyczna – 27 maja 
2013 r. – sala SOKSiR

Święto szkoły i Zakończenie Gminnych 
Obchodów DNI RODZINY – 7 czerwca 
2013 r. - Szkoła i Plac zabaw przy szko-
le w Waśniewie Grabowie

„Palinocka” – palenie ognisk świętojań-
skich – 23 czerwca 2013 r. - Kuce

X Seminarium Historyczne „Rodowód 
–Tożsamość-Tradycje gminy Janowiec 
Kościelny” – czerwiec 2013 r. – świetli-
ca Janowiec Kościelny

II Festiwal Piosenki Religijnej –  
30 czerwca 2013 r. – Kościół w Janow-
cu Kościelnym

Gmina Wielbark
Konkurs Recytatorski „II Dziecięce 

Spotkania Poetyckie” – maj 2013 r. 

Majowy Blok Turystyczny „Majówka 
Wielbarska”- 30 kwietnia- 5 maja 2013 r. 

Międzynarodowy Dzień Dziecka, kon-
kurs plastyczny w plenerze, spektakl 
teatru lalek - 1 czerwca

Widowisko Świętojańskie „Palinocka 
2013” - 22 czerwca 2013 r.       

Gmina Iłowo-Osada
Ogólnopolskie Masowe Biegi Przełajo-

we Cross Henryka Szordykowskiego - 
13 kwietnia 2013 r. - Boisko Sportowe 
Narzym  

Gminny Konkurs Piosenki - 18 kwietnia 
2013 r. - GOKiS Iłowo-Osada          

Święto Pracy i Święto Narodowe -  
1-3 maja 2013 r. Stadion Sportowy  
Iłowo-Osada

Festyn rekreacyjno – kulturalno – spor-
towy, Dzień Dziecka - 1-2 czerwca  
2013 r. Stadion Sportowy Iłowo-  
Osada, Boisko Sportowe  Narzym

Targi rzemieślnicze – 2 czerwca 2013 r. 
 – Iłowo-Osada

Noc Świętojańska -  23 czerwiec 2013 r. 
 - Iłowo-Osada ul. Kraszewska

Gmina Pasym

„SOBÓTKA Z CZARCIM JANEM” -  
22 czerwca 2013 - Bulwar nad jeziorem 
Kalwa w Pasymiu  

 Jarmark Sołtysowej - 3 maja 2013 
r. – Tylkowo

Gmina Jedwabno
Wiosenny Firmowy Turniej Przedsiębior-

ców – 27 kwietnia 2013 r. – Jedwabno

Gminny Turniej VI w piłkę nożną –  
1 maja 2013 r. – Jedwabno

Turniej koszykówki – 3 maja 2013 r. - 
Jedwabno

Majówka Burdąg – 4 maja 2013 r. 

Festyn Strażacki – 4 maja 2013 r. – Szuć

Dzień Rodziny – 25 maja 2013 r. – Piduń

Dzień Matki – 26 maja 2013 r. – Nowy Dwór

Dzień Rodziny – 27 maja 2013 r. -  
Jedwabno

Dzień Dziecka – 1 czerwca 2013 r. –  
Witowo, Burdąg

Świętojanki – 22 czerwca 2013 r. 
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WYDARZENIA 

Fundacja Fundusz Współpracy serdecznie zaprasza do udziału w wizycie studyjnej prezentującej doświadczenia eko-
nomii społecznej w regionie świętokrzyskim w dniach 6-7 czerwca 2013r. pt „Ekonomia społeczna szansą rozwoju 
społeczności lokalnych”. 

Uczestnikami wyjazdu studyjnego z terenu całego kraju mogą być wyłącznie:

* organizacje pozarządowe i instytucje ekonomii społecznej zajmujące się statutowo problematyką pomocy i integracji 
społecznej i ich pracownicy,

* instytucje rynku pracy i ich pracownicy w zakresie projektów wspólnych z podmiotami rynku pracy i integracji spo-
łecznej,

* instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy,

* pracownicy administracji publicznej działający bezpośrednio w obszarze pomocy i integracji społecznej,

* radni/radne i członkowie/członkinie zarządów jednostek samorządu terytorialnego bezpośrednio zaangażowani/za-
angażowane w działania w obszarze aktywnej integracji, 

* lokalni przedsiębiorcy i  media lokalne (w zakresie działań edukacyjnych i promocyjnych).

Fundacja Fundusz Współpracy zapewnia uczestnikom spotkania: zakwaterowanie, wyżywienie, transport pod-
czas wizyty studyjnej. Organizator nie zwraca kosztów podróży do/z miejsca zbiórki. 
Informacji nt wyjazdu udziela Pani Edyty Kotyla - 602-441-742; email: ekotyla@cofund.org.pl

 

 
Fundacja Fundusz Współpracy 

00444 Warszawa, ul. órnośląska 4a  : +48 22 450 99 76, F: +48 22 450 99 75  

 
Fundacja Fundusz Współpracy serdecznie zaprasza do udziału w wizycie studyjnej prezentującej 
doświadczenia ekonomii społecznej w regionie świętokrzyskim w dniach  czerwca r. pt 
„Ekonomia społeczna szansą rozwoju społeczności lokalnych”.  

Uczestnikami wyjazdu studyjnego z terenu całego kraju mogą być wyłącznie: 

*  organizacje pozarządowe i instytucje ekonomii społecznej zajmujące się statutowo problematyką 
pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy, 
*  instytucje rynku pracy i ich pracownicy w zakresie projektów wspólnych z podmiotami rynku pracy                    
i integracji społecznej, 
*  instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy, 
*  pracownicy administracji publicznej działający bezpośrednio w obszarze pomocy i integracji 
społecznej, 
* radni/radne i członkowie/członkinie zarządów jednostek samorządu terytorialnego bezpośrednio 
zaangaŜowani/zaangaŜowane w działania w obszarze aktywnej integracji,  
*  lokalni przedsiębiorcy i  media lokalne (w zakresie działań edukacyjnych i promocyjnych). 

Fundacja Fundusz Współpracy zapewnia uczestnikom spotkania: zakwaterowanie, 
wyŜywienie, transport podczas wizyty studyjnej. Organizator nie zwraca kosztów podróŜy 
do/z miejsca zbiórki.  

normacji  nt wyjazdu udziela ani dyty otyla  60244742 email: ekotylacound.org.pl 

 

 
Fundacja Fundusz Współpracy 

00444 Warszawa, ul. órnośląska 4a  : +48 22 450 99 76, F: +48 22 450 99 75  

 
Fundacja Fundusz Współpracy serdecznie zaprasza do udziału w wizycie studyjnej prezentującej 
doświadczenia ekonomii społecznej w regionie świętokrzyskim w dniach  czerwca r. pt 
„Ekonomia społeczna szansą rozwoju społeczności lokalnych”.  

Uczestnikami wyjazdu studyjnego z terenu całego kraju mogą być wyłącznie: 

*  organizacje pozarządowe i instytucje ekonomii społecznej zajmujące się statutowo problematyką 
pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy, 
*  instytucje rynku pracy i ich pracownicy w zakresie projektów wspólnych z podmiotami rynku pracy                    
i integracji społecznej, 
*  instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy, 
*  pracownicy administracji publicznej działający bezpośrednio w obszarze pomocy i integracji 
społecznej, 
* radni/radne i członkowie/członkinie zarządów jednostek samorządu terytorialnego bezpośrednio 
zaangaŜowani/zaangaŜowane w działania w obszarze aktywnej integracji,  
*  lokalni przedsiębiorcy i  media lokalne (w zakresie działań edukacyjnych i promocyjnych). 

Fundacja Fundusz Współpracy zapewnia uczestnikom spotkania: zakwaterowanie, 
wyŜywienie, transport podczas wizyty studyjnej. Organizator nie zwraca kosztów podróŜy 
do/z miejsca zbiórki.  

normacji  nt wyjazdu udziela ani dyty otyla  60244742 email: ekotylacound.org.pl 

„Zaczarowany Młyn” w Kozłowie

Periodyk ,,Zaczarowany Młyn” wyda-
wany jest kwartalnie od czerwca 2012 
w ramach tzw. Małych projektów.  
Zamieszczane są w nim artykuły 
poświęcone Gminie Kozłowo oraz 
obszarowi Lokalnej Grupy Działania 
„Brama Mazurskiej Krainy”. 

W publikacji ukazują się artykuły 
zaprzyjaźnionych pisarzy, malarzy 
oraz lokalnych artystów, których te-
matyka powiązana jest z młynami 
oraz całą masą legend, historii oraz 
gusł, które towarzyszyły młynarzom  
i młynowiskom. Kwartalnik stano-

wi źródło informacji historycznej, jak  
i jest doskonałym materiałem  
promocyjnym gminy Kozłowo. 

Gazetka jest bezpłatna i rozprowa-
dzana na terenie całej gminy wraz z 
Biuletynem Informacyjnym. Pojedyn-
cze egzemplarze można znaleźć w 
Urzędzie Gminy Kozłowo oraz punk-
tach informacji turystycznej.

Serdecznie zapraszamy do lektury!!!

BAL POKOLEŃ W JANOWIE

Dnia 25 stycznia w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Janowie odbył się karnawa-
łowy  bal pokoleń połączony z dniem 
babci i dziadka. Dzieci przygotowały 
krótką część  artystyczną.  Były wier-
sze, piosenki oraz tańce. Życzenia zło-
żone przez milusińskich oraz wręczo-
ne serduszka wykonane z papierowej 
wikliny były powodem do wzruszeń, 
radości oraz uśmiechu na twarzy.  
Po części artystycznej, wszyscy zo-
stali zaproszeni na słodki poczęstu-

nek przygotowany przez uczestników 
półzimowiska „Pożyteczne ferie 2013 
- Nasi wspaniali sąsiedzi” oraz  Panią 
sołtys Janowa. Na stole  znalazła się 
zdrowa żywność - różnego rodzaju 
sałatki, pieczywo, sery, owoce oraz 
słodkie wypieki przygotowane przez  
opiekunów półzimowiska. Następnie 
rozpoczął się bal, który poprowadzili 
pracownicy GOK Janowo. Wspania-
ła, wspólna zabawa babć i dziadków, 
mam i tatusiów  z  dziećmi i nie miała 
końca!  Były zabawy w kole,  taniec 
„Kaczuchy” , taniec z balonami dla 

Babć i Dziadków, taniec przyklejaniec, 
z chusteczkami, „Stary niedźwiedź”, 
wyścigi na krzesełkach  i wiele innych 
pląsów. Z pośród  najmłodszych wy-
brano króla i królową balu. Przez cały 
czas trwania imprezy, wszystkim do-
pisywał wspaniały humor. Na balu 
pokoleń świetnie bawiły się zarówno 
wnuki jak i wszystkie babcie i dziad-
kowie! Niestety wszystko co dobre, 
szybko się kończy.
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 KUCHNIA MAZURSKIEJ KRAINY

II miejsce w kategorii potrawy z mięsa: Jagnięcina po polsku 
Pani Wioletty Wielechowskiej z Turówka

Przygotowanie: Szynkę jagnięcą nacieramy solą, pieprzem, dodajemy zioła  
z cząber oraz czosnek. Zalewamy je białym winem i zostawiamy na 2 godziny. 
Obsmażamy mięso na patelni i wkładamy do brytfanny, pieczemy w piekarniku  
45 minut. Obsmażamy cebulę na patelni, musi być lekko twarda. Wykładamy 
mięso na półmisek i obkładamy przesmażoną cebulą.

Ser mazurski z szynką Pani Elżbiety Łapińskiej 

Składniki: 1 kg twarogu, ½ kostki margaryny, 2 żółtka, sól do smaku, 2 łyżeczki 
sody oczyszczonej, 100 g szynki.

Przygotowanie: Dobry, tłusty twaróg kruszymy i przesypujemy sodą, przykrywamy 
ściereczką, wstawiamy do lodówki na 2 lub 3 dni. Po tym czasie w garnku 
roztapiamy margarynę, dodając sól i twaróg. Gdy ser zrobi się szklisty, gładki  
i bez grudek, dodajemy szynkę, chwilę mieszamy i dodajemy żółtka.  
Wylewamy do miski i czekamy aż wystygnie. Ciepły ser można formować  
w dowolny sposób.

Jabłecznik z kruszonką Pana Zbigniewa Milewskiego
Składniki: 4 jaj, 240 g cukru, 240 g masła, 1 opakowanie cukru waniliowego, 240 g 
mąki tortowej, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, 700 g jabłek.

Kruszonka: 70 g mąki krupczatki, 50 g cukru, 50 g masła – wszystkie składniki 
wyrobić i odstawić.

Przygotowanie:  oddzielić białka od żółtek, ubić pianę a następnie dodać pozostałe 
składniki i wyrobić ciasto. Gotowe ciasto przełożyć do blaszki i na nie wyłożyć 
rozdrobnione  jabłka, posypać cukrem oraz kruszonką. Piec w piekarniku około  
50 minut w temperaturze 180 °C.

Podawać na ciepło z lodami

Makowiec przekładany Pana Piotra Wadeckiego z Nidzicy
Składniki: Ciasto - 50 g orzechów, 200 g maku, 750 ml wrzątku, 50 g bułki tartej,  
¼ aromatu migdałowego, 6 jaj, 250 g cukru. Masa – 250 g mleka, 250 g cukru,  
200 g masła, 2 żółtka, 60 g mąki ziemniaczanej, 50 g alkoholu. 

Przygotowanie: mak zagotować i zemleć, jajka ubić z cukrem i dodać bułkę 
tartą, orzechy, aromat i ucierać dodając po łyżce maku. Przelać ciasto do małej 
tortownicy i piec w nagrzanym piekarniku do 200 °C przez około 40 minut.  
Z mleka, maki ziemniaczanej, żółtek i cukru zagotować budyń. Utrzeć masło  
z wystudzonym budyniem. Na koniec ucierania dodać alkohol. Upieczone ciasto 
przełożyć kremem. 

Drodzy Czytelnicy. 

 Kwartalnik „Turystyczna Brama Mazurskiej Krainy” zaprasza do współpracy mieszkańców obszaru LGD 

oraz przebywających na naszym terenie turystów. Organizacje pozarządowe, szkoły i ośrodki kultury oraz 

samorządy lokalne zachęcamy do przysyłania informacji o ciekawych inicjatywach, organizowanych  

wydarzeniach. Na naszych łamach jest także miejsce na prezentację sylwetek lokalnych liderów,  

twórców, ludzi, którzy zmieniają na lepsze nasze życie. 

 

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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Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

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 (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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