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Drodzy Czytelnicy,

Zapraszamy do lektury letniego wy-
dania kwartalnika LGD „Brama Ma-
zurskiej Krainy”.               

Z radością informujemy, że nasz 
partnerski projekt „Transgraniczna 
Przedsiębiorczość Leader Blekin-
ge/Warmia - Mazury” realizowany 
we współpracy z LGD „Warmiński  
Zakątek” oraz LAG LEADER Blekin-
ge w Szwecji, wraz z 4 innymi pro-
jektami znalazł się w finale konkursu 
Nordic-Baltic Cooperation Awards 
w kategorii Rozwój Regionalny. 
Finał i rozstrzygnięcie odbędzie się  
w Tallinie w dniach 26-27 września 
tego roku. 

Serdecznie zapraszamy na wyjątko-
we i oryginalne wydarzenia organizo-
wane w okresie od lipca do września 
na obszarze 14 gmin z LGD „Brama 
Mazurskiej Krainy” – wykaz wydarzeń 
znajdziecie Państwo na stronach 8-9.

Zapraszamy serdecznie rzemieśl-
ników, ludowych twórców, firmy  
i przedsiębiorstwa społeczne do 
udziału w konkursie na najlepszą 
pamiątkę promującą nasz Region. 
Relacje z wizyty studyjnej do „Krainy 
Lessowych Wąwozów” oraz realizo-
wane projekty mogą być znakomitą 
inspiracją do nowych inicjatyw, lo-
kalnego rozwoju i budowania „dobra 
wspólnego”.

Serdecznie zapraszamy do współ-
pracy w redagowaniu kwartalnika,  
do włączenia się w organizację wy-
darzeń, do przysyłania relacji z ini-
cjatyw, wyjątkowych zdjęć z wyjątko-
wych miejsc.

Krzysztof Margol
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Wdrażanie Osi 4 – LEADER  
w Gminie Wielbark

Baranowo to jedna z większych miej-
scowości gminy Wielbark, licząca 
ok. 200 mieszkańców. Położona jest  
z dala od głównych dróg i większych  
w odległości 16 km od Wielbarka.  
Realizacja odnowy Baranowa nastą-
piła w 2010 roku w ramach projektu 
„Odnowa i rozwój wsi Baranowo”. 
Przebudowano świetlicę wiejską wraz 
z zagospodarowaniem przestrzeni pu-
blicznej wokół niej. Doposażono rów-
nież budynek, wybudowano boiska.  
Dostępny jest także plac zabaw dla 
dzieci. W ramach działania „Odno-
wa i rozwój wsi” zmodernizowano 
oraz wyposażono świetlicę wiejską 
w Wesołowie, malowniczej miejsco-
wości położonej w sąsiedztwie rzeki 
Omulew, przy drodze wojewódzkiej 
nr 508 z Jedwabna do Wielbarka.  
Realizacja odnowy Wesołowa nastąpi-
ła w latach 2007-2011. W ramach pro-
jektu została także zagospodarowana 

 WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

przestrzeń publiczna wokół świetlicy, 
wybudowano boiska i plac zabaw.  
Ponadto powstała aleja z zagospo-
darowanym brzegiem rzeki Omulew. 
Zgodnie z planami odnowy czte-
rech miejscowości: Piwnic Wielkich,  
Jesionowca, Kipar i Lesin Wielkich  
w 2012 roku wybudowane zostały 
nowe świetlice wiejskie. 

Świetlica w Piwnicach Wielkich po-
wstała dzięki realizacji projektu 
„Odnowa i rozwój wsi Piwnice Wielkie 
– budowa świetlicy wiejskiej oraz wy-

konanie placu zabaw”. Na kolejne 
lata planowana jest realizacja pro-
jektu „Odnowa i rozwój wsi Ziele-
niec – remont świetlicy wiejskiej 
oraz wykonanie placu zabaw”.  
W ramach Małych Projektów do-
tychczas wyposażono świetlice 
w Zabielach i Ciemnej Dąbrowie, 
natomiast w trakcie wyposażania 
są świetlice w Lejkowie i Kuc-
borku. Priorytetowym celem re-
alizowanych działań jest wzrost 

standardu życia mieszkańców na 
obszarach wiejskich. Świetlice pełnią 
rolę centrum aktywności społecznej, 
gdzie młodzież i dorośli mogą rozwi-

jać swoje pasje, samodzielnie się or-
ganizować i aktywizować. 

Realizacje projektów na terenie Gmi-
ny Wielbark współfinansowane są ze 

środków Unii Europejskiej w ramach 
Osi 4 – LEADER Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013. 

Europejski Fundusz Rolny
na rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich

Konkurs na pamiątkę lokalną

Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” zaprasza do udziału w konkursie na pamiątkę lokalną.  

Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki służącej do promocji obszaru LGD oraz stanowiącej atrakcję dla turystów.  

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeń oraz dostarczenie pracy konkursowej do dnia 31 lipca 

2013 r. do godz. 16.00, do siedziby biura LGD „Brama Mazurskiej Krainy”. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeń znajdują się na stronie internetowej www.lgdbmk.pl
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Zmiany w Małych projektach

Informujemy, iż w związku z wejściem w życie z dniem 31 stycznia 2013 r. Rozporządzenia  Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie  w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Najważniejsze zmiany w rozporządzeniu:

•	 Limit	 pomocy	na	beneficjenta	małych	projektów	 został	 zwiększony	do	200 000 zł w okresie programowania, 

chyba, że beneficjent może ubiegać się o pomoc w ramach działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Wtedy jego limit na małe projekty zostaje zmniejszony do  

50 000 zł w okresie programowania.

•	 Zwiększenie	kwoty	pomocy	na	jeden	mały	projekt	z	25	000	zł	do	50 000 zł.

PLANOWANY NABÓR W RAMACH DZIAŁANIA TZW. „MAŁE PROJEKTY” – DRUGA POŁOWA SIERPNIA 2013 R. 

Ponadto informujemy, że zmieniła się karta oceny wg lokalnych kryteriów i jest ona dostępna na stronie internetowej 

www.lgdbmk.pl. W związku z powyższym przyszli Wnioskodawcy powinni zapoznać się z zapisami znowelizowanej 

karty oceny, na podstawie której projekt będzie oceniany. Zmiana lokalnych kryteriów wyboru jest podyktowana sta-

nem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz stopniem wypełnienia wskaźników określonych w LSR.

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. 

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji

Na jakie projekty czeka LGD „Brama Mazurskiej Krainy”?

Zgodnie z opracowaną Lokalną Strategią Rozwoju zachęcamy do składania projektów w zakresie: uruchamiania dzia-

łalności turystycznej lub agroturystycznej, wytyczania lub oznakowania nowych tras turystycznych, utworzenia punk-

tów sprzedaży wyrobów rękodzielniczych, tworzenia i rozwijania działalności podmiotów gospodarczych, organizacji 

wydarzeń promocyjnych oraz nowych imprez rekreacyjnych, publikacji i wydawnictw promocyjnych.

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 nu-

merem 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.
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Z wizytą w Krainie Lessowych 
Wąwozów – relacja z wyjazdu 
studyjnego 

W dniach 05-07 czerwca 2013 roku  
przedstawiciele Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Brama Mazurskiej Krainy” 
uczestniczyli w wizycie studyjnej na 
obszarze działania Lokalnej Organi-
zacji Turystycznej Kraina Lessowych 
Wąwozów. Tematem przewodnim 
wyjazdu było tworzenie i funkcjo-
nowanie sieciowych produktów tu-
rystycznych oraz system promocji  
i sprzedaży usług turystycznych.  
Nasza wizyta rozpoczęła się od zwie-
dzania Gospodarstwa Agroturystycz-
nego „Przy Wąwozie” Anny i Tadeusza 
Sadurskich w Karmanowicach, obiek-
tu należącego do sieciowego produk-
tu „Sielska Kraina”. W gospodarstwie 
hodowane są różnorodne odmiany 
ptactwa domowego i zwierząt, któ-
re można było oglądać na wybiegu. 
Następnie przejechaliśmy do Gospo-
darstwa Agroturystycznego ,,Dworek 
Różany” Anny Ceglarskiej, gdzie 
po zakwaterowaniu czekała na nas 
pyszna kolacja. Kolejny dzień rozpo-
czął się od wykładu pracownika LOT 
Kraina Lessowych Wąwozów na te-
mat nowego produktu turystycznego 
„Akademia Lesslandia”, którego idea 
wpisuje się w popularny obecnie nurt 
edukacyjny, nauki poprzez zabawę.  

W ramach Akademii mieliśmy 
okazję obejrzeć Instytut Zoologii 
Małe ZOO w Nałęczowie, gdzie 
właściciele przez kilka lat stwo-
rzyli niezwykłą kolekcję wielu ras 
zwierząt, pochodzących także  
z innych kontynentów. Następnym 
 punktem programu był prze-
jazd do Wojciechowa i spotkanie  
z Wiceprezesem LOT Wiesławem 
Czerniec, który opowiadał o dzia-
łalności organizacji, a także wdrażaniu 
oraz rozwoju produktów turystycznych.  
Po pasjonującym wykładzie rozpoczę-
liśmy zwiedzanie elementów „Szlaku 
Żelaza i Kowalstwa Tradycyjnego”  
w Wojciechowie, który nawiązuje do 
kowalskich tradycji tej wsi sięgających 
dwudziestolecia międzywojennego. 
W ramach szlaku obejrzeliśmy nie-
zwykły show - pokaz kucia w Kuźni  
u Kowala Romana Czerniec, zjedliśmy 
pyszny obiad u Kowalowej, spotka-
liśmy się z przewodniczącą kapituły 
„Sielska Kraina”, która oprowadziła nas 
po Muzeum Kowalstwa znajdującego 
się na najwyżej kondygnacji szesna-
stowiecznej Wieży Ariańskiej. Ostat-
nim punktem na szlaku było zwiedza-
nie mini skansenu „Wojciechowsko  
Zagroda” Pani Małgorzaty Kowalczyk. 
Z żalem żegnaliśmy Wojciechów, któ-
ry był dla nas niezwykłą lekcją historii. 
Ten pełen wrażeń dzień zakończył się 
przejazdem do Celejowa-Iłek, gdzie 

oglądaliśmy działający do dzisiaj młyn 
oraz wsłuchiwaliśmy się w wiążące 
się z nim historie. Trzeci dzień naszej 
wizyty rozpoczął się wyjazdem do 
Kazimierza Dolnego, gdzie zachwy-
ciliśmy się  wspaniałą architekturą   
i niezwykłym klimatem artystycznym 
miasteczka. Jednak najwspanialszy 
widok towarzyszył nam z Góry Trzech 
Krzyży, gdzie rozprzestrzenia się pięk-
na panorama miasta. Ostatnim punk-
tem wizyty było spotkanie w niezwykle 
uroczym dworku Zagrodowa Osada 
w Uściążu, który również należy do 
sieciowego produktu „Sielska Kra-
ina”. Zagrodowa Osada to kompleks 
turystyczny, wzorowany na styl archi-
tektoniczny z pocz. XX w. Powstała 
z marzenia aby zamieszkać na wsi,  
z pragnienia posiadania zwierząt,  
z pasji do sztuki, szacunku do tradycji 
i starych przedmiotów. Po aktywnie 
spędzonych dniach, bogatsi o nowe 
doświadczenia oraz kontakty, szczę-
śliwie wróciliśmy do domu.

Uroczyste otwarcie  
NIEZAPOMINAJKI

4 maja w Garncarskiej Wiosce w Ka-
mionce odbyło się uroczyste otwar-
cie Domu Pracy Twórczej Dzieci  
i Młodzieży „NIEZAPOMINAJKA”. 
Są tam prowadzone warsztaty i za-
jęcia mające na celu rozwijanie pasji  
i zainteresowań dzieci i młodzieży.  
NIEZAPOMINAJKA jest tak-
że siedzibą Nidzickiego Fundu-
szu Lokalnego, który od 14 lat 
wspiera inicjatywy edukacyjne mło-
dzieży i organizacji pozarządowych. 
W tym wyjątkowym dniu zorgani-
zowano m.in. warsztaty plastyczne, 
ceramiczne, teatralne, można było 
również poznać tajniki projektowa-
nia ogrodu według zasad Feng Shui, 
uczestniczyć w warsztatach rze-
miosła kowalskiego, a także zdobyć 
wiedzę jak wykorzystać dary natury  

w pielęgnacji urody i wiele innych 
atrakcji. NIEZAPOMINAJKA współ-
finansowana jest w ramach Osi 4 – 
LEADER PROW na lata 2007-2013. 

W tym dniu w Teatrze Jarzębinowym 
odbył się niezwykły koncert „Pamię-
tajmy o ogrodach”, zorganizowa-
ny przez Nidzicki Fundusz Lokalny.  
Koncert współfinansowany był rów-
nież w ramach Osi 4 – LEADER w ra-
mach działania tzw. „małe projekty”

WAKACJE W NIEZAPOMINAJCE

Wakacyjne wtorki i czwartki w Niezapomi-
najce – od 9 lipca do 20 sierpnia 2013 r.,  
w każdy wtorek i czwartek od godz. 10.00 do 
14.00. Zajęcia nieodpłatne. Zapraszamy dzie-
ci i młodzież na gry i zabawy edukacyjne. 

Wakacje z językiem angielskim w Niezapo-
minajce – od 10 lipca do 20 sierpnia 2013 
r., w każdy poniedziałek, środę i piątek od 
godziny 10.00 do 14.00. Zajęcia odpłatne. 
Zapisy w dniu 8 lipca 2013r w godz. 10.00 – 
16.00: - telefonicznie pod nr tel.729 280 011 
lub 600 859 988 lub - osobiście w Kamionce 
- w budynku Niezapominajki. Zapraszamy 
dzieci i młodzież w wieku od 4 do 13 lat.
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W dniach 18-21 czerwca 2013 
roku odbył się już ostatni zapla-
nowany wyjazd do Szwecji w ra-
mach realizowanego międzyna-
rodowego projektu współpracy 
Transgraniczna Przedsiębiorczość  
Leader Blekinge/Warmia - Mazu-
ry. Głównym celem wyjazdu był 
udział polskich rzemieślników  
z dwóch partnerskich LGD „Brama 
Mazurskiej Krainy” i „Warmiński 
Zakątek” w Jarmarku Lövmarknad  
w Karlskronie. W tym roku ręko-
dzielnicy i przedsiębiorcy z Warmii 
i Mazur zachęcali Szwedów do za-
kupu regionalnych produktów, rze-
miosła artystycznego i wyrobów rę-
kodzielniczych. 

Pierwszy dzień pobytu  na archipelagu 
Blekinge uczestnicy wyjazdu rozpo-
częli zwiedzaniem Karlskrony, miasta 
położonego na 33 wyspach, będące-
go niegdyś siedzibą Szwedzkiej Kró-
lewskiej Marynarki. Po kilkugodzinnej 
pieszej wycieczce urokliwymi zakąt-
kami miasta, zjedli tradycyjny szwedz-
ki lunch  w restauracji zlokalizowanej  
w zabytkowej wieży ciśnień w centrum 
miasta, w podziemiach której znajduje 

się wystawa obrazów. Można zoba-
czyć tam m.in. budzący zaintereso-
wanie obraz Madonny z Dzieciątkiem. 
Pewna wieść głosi, w którą mieszkań-
cy wierzą, a turyści nieco powątpie-
wają, że obraz namalował sam mistrz 
Leonardo. 

Rzemieślnicy odwiedzili także lo-
kalną wędzarnie ryb zlokalizowaną  
w Sturkö Rökeri, a także mieli oka-
zję zobaczyć modelowy zielnik oraz 
zajrzeć do tradycyjnych szwedzkich 
domków drewnianych, w których 
sprzedawane są regionalne pamiątki 
w miejscowości  Bredaviks Örtagård. 
Wieczorem, tego samego dnia udali 

się do Osady Wikingów Valshall, po-
łożonej na wyspie Senoren. U drew-
nianych bram przywitali ich przebrani 
w charakterystyczne stroje przedsta-
wiciele wioski. Po kolacji składającej 
się tradycyjnie z łososia i innych lo-
kalnych potraw, oprowadzono grupę 
po osadzie, pokazano dotychczas 
zbudowaną infrastrukturę,  przedsta-
wiono zasady funkcjonowania tego 
tematycznego przedsiębiorstwa, 
stanowiącego wiejską atrakcję tury-
styczną.  

Czwartek, dzień handlowy rzemieśl-
nicy rozpoczęli bardzo wcześnie. 
Jeszcze przed śniadaniem udali się 
na miejsce Jarmarku Lövmarknad, 

gdzie przygotowywali stoiska wy-
stawiennicze, układając na nich wy-
roby rękodzielnicze, rzemieślnicze 
oraz regionalne produkty spożywcze.  
Jarmark został uznany przez naszych 
producentów za udany. Sporym po-
wodzeniem wśród kupujących cie-
szyły się wyroby z żelaza ręcznie 
kutego takie jak dzwonki i wieszaki. 
Nasze stoiska odwiedzali też Pola-
cy mieszkający na stałe w Szwecji. 
Pamiętając  smak polskiej kuchni, 
kupowali  ręcznie wytwarzane śmie-
tankowe ciasteczka oraz rogaliki  
z marmoladą. Niemałe zainteresowa-
nie, zwłaszcza wśród dzieci, wzbu-
dzały świeczki-figurki zwierzątek wy-
konane z wosku pszczelego. 

To była ostatnia wizyta w ramach pro-
jektu, z żalem żegnamy urocze Blekinge, 
mając nadzieję, że nawiązane kontakty 
zaowocują w przyszłości a współpraca 
pomiędzy przedsiębiorcami z naszych 
dwóch krajów będzie nadal trwać. 

UWAGA!!! MIĘDZYNARODOWY PROJEKT WSPÓŁPRACY REALIZOWANY PRZEZ PARTNERSTWO LGD „WARMIŃSKI 
ZAKĄTEK” I LGD „BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY” ZE SZWEDZKĄ LOKALNĄ GRUPĄ DZIAŁANIA LEADER BLEKINGE  

ZNALAZŁ SIĘ W GRONIE FINALISTÓW KONKURSU DLA NAJLEPSZYCH TRANSNARODOWYCH PROJEKTÓW 
WSPÓŁPRACY NORDYCKO – BAŁTYCKIEJ!!!

Konkurs dla najlepszych transnarodowych projektów współpracy Nordycko – Bałtyckiej został ogłoszony przez Sieć Obszarów Wiejskich Danii, 
Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Polski oraz Szwecji, w celu podkreślenia znaczenia współpracy transnarodowej i wzmocnienia roli programu Leader 
we wdrażaniu Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Promowany był przez polską  Krajową Siec Obszarów Wiejskich.

Do ogłoszonego w 5 kategoriach tematycznych konkursu wpłynęło 60 zgłoszeń, w tym pięć z udziałem polskich Lokalnych Grup Działania. 
Kategorie konkursowe to: Młodzież, Turystyka, Kultura, Rozwój Lokalny, Zasoby lokalne oraz Środowisko.

Projekt Transgraniczna Przedsiębiorczość Blekinge/Warmia – Mazury został zgłoszony do kategorii Rozwój Lokalny przez Partnera Wiodącego 
projektu: Leader Blekinge. Nasz projekt ZOSTAŁ ZAKWALIFIKOWANY DO FINAŁU KONKURSU JAKO JEDEN Z DWÓCH PROJEKTÓW 
WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ z udziałem polskich Lokalnych Grup Działania.

Finał konkursu odbędzie się w dniach 26 – 27 września 2013 roku w Tallinie.

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie  http://maainfo.ee/index.php?page=3604

Szczegółowe informacje o projekcie Transgraniczna Przedsiębiorczość Blekinge/Warmia – Mazury dostępne są na stronie internetowej www.
lgdbmk.pl oraz www.warminskizakatek.com.pl,  w zakładce projektowej.
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W dniu 8 czerwca  2013 roku w Szkotowie Stowarzyszenie KEKS Kozłowska Ekologiczna Kuźnia Smaku 
zrealizowało w ramach tzw. małych projektów obchody Dnia Dziecka - imprezę mająca na celu wywołać radość  

i dziecięcy uśmiech. Tak więc się stało. Organizatorzy przewidzieli wiele  atrakcji m.in. bieg w workach, grę  
w warcaby, koło fortuny czy puzzle. Motywującą atrakcją do udziału w konkurencjach była obecność fotografa, 

który dla uczestników konkursów zrobił zdjęcia portretowe. Zwycięskie drużyny nagrodzono wspaniałymi 
nagrodami. Niezwykłą atrakcją był dmuchany zamek oraz basen pełen piłek, lecz największe uśmiechy na 

twarzach najmłodszych wywołał pluszowy miś, z którym mogły potańczyć oraz  zrobić sobie zdjęcie.  
Dla każdego dziecka został przewidziany poczęstunek. 

WYDARZENIA 

Dzień Dziecka w Starych Kiejkutach

W dniu 1 czerwca na placu zabaw w miejscowości Stare 
Kiejkuty świętowano Dzień Dziecka. Najmłodsi bawili się 

przy muzyce, z dużą ochotą brali udział zarówno  
w grach sportowych jak i plenerowych. Dzieciaki puszczały 

bańki, z klocków lego wykonały szereg różnych budowli,  
samodzielnie przygotowały kanapki, które smakowały 
wyśmienicie. Dużym powodzeniem cieszył się także 
plener malarski. Wszystkie gry i zabawy nagradzano 
słodkimi upominkami i zabawkami a lody i ciasto były 

ukoronowaniem uroczystości. Organizatorem spotkania 
było Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stare Kiejkuty. 
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WYDARZENIA

 „SOBÓTKA Z CZARCIM JANEM – FESTIWAL MUZYKI SZUWAROWEJ”

22 czerwca 2013 r. na bulwarze nad jeziorem Kalwa w Pasymiu odbyła się 
impreza poświęcona pasymskiej legendzie  o Czarcim Janie, który zakochał 
się w córce pasymskiego bakalarza i pod postacią Czarnego Jana (pięknego 

kawalera) próbował zdobyć jej względy. Od samego rana imprezie towarzyszyły 
Rodzinne, Otwarte Zawody Wędkarskie oraz I Powiatowe Zawody Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Ratownictwie Wodnym. Wieczorem odbyły się koncerty 
zespołów Anker oraz Sfora Tadziora. Dużym zainteresowaniem publiczności 
cieszył się spektakl Teatru Ognia z Kaczego Bagna. Oprawa muzyczna oraz 

efekty pirotechniczne spektaklu wzbudziły zachwyt i podziw dla kunsztu 
aktorskiego młodych adeptów tej trudnej sztuki.

TARGI RZEMIOSŁA 2013

Rzemieślnicy, artyści ludowi, twórcy rękodzieła artystycznego spotkali się 2 czerwca na stadionie gminnym w Iłowie-
Osadzie podczas Targów Rzemiosła, zorganizowanych przez Lokalną Grupę Działania „Brama Mazurskiej Krainy”. 
Liczni odwiedzający mogli nie tylko zakupić oryginalne przedmioty oraz ozdoby, ale także poznać bogaty dorobek 

artystyczny twórców z całego obszaru LGD. Ponadto w tym dniu w Iłowie-Osadzie odbywały się także Letnie Igrzyska 
Wsi połączone z Dniem Dziecka oraz Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina a przekaz wartości i tradycji”.
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 CO, GDZIE, KIEDY? KALENDARIUM: LIPIEC-WRZESIEŃ 2013 R.

Gmina Rozogi
Festyn w Klonie - 7 lipca 2013r.
„Baw się zdrowo i wesoło” – wakacyjny 

festyn – 21 lipca 2013 r. 
Aktywna edukacja ekologiczna - festyn  

w Łuce - 28 lipca 2013r.
Zajęcia dla dzieci i młodzieży – sierpień 

2013 r. 
Eko - Kowalik - festyn ekologiczny -  

4 sierpnia 2013r.
VII Festiwal Seniorów - 11 sierpnia 2013r.
Dożynki – Gminne Święto Plonów –  

1 września 2013 r. 
Turniej Piłki Plażowej – wrzesień 2013 r. 

Gmina Wielbark
Wakacje z GOKiem – lipiec/sierpień 2013 r. 
Akcja poboru krwi – 10 sierpnia 2013 r. 
VI Festiwal Grzybów „Grzybowanie 2013” 

– wrzesień 2013 r. 

Gmina Jedwabno
„Wywołaj wilka z lasu” – piknik – 12 lipca 

2013 r. – GOK Jedwabno 
EKO-Piduń – 20 lipca 2013 r. – Piduń
Festyn – 13 lipca 2013 r. – Witowo
Święto Omulwi 2013 – 13 lipca 2013 r. 

– Szuć
Festyn w Rekownicy – 26 lipca 2013 r. 
Festyn w Burdągu – 27 lipca 2013 r. 
Festyn w Szuci – 3 sierpnia2013 r. 
XXI Dni Jedwabna i Dożynki Gminne – 

17-18 sierpnia 2013 r. 
303-lecie powstania Rekownicy - 

24.08.2013 r.
Pieczony ziemniak – wrzesień 2013 r. – 

Burdąg, Piduń, Witowo, Nowy Dwór, Wi-
tówko

Gmina Pasym
„Wystawa malarstwa Ewy Rudnickiej” – 

29.06.- 29.07. 2013 r. – mała galeria MOK 
w Pasymiu
„DYBOWIADA’ 2013” -  6 lipca 2013 r. - 

Dybowo
„Festiwal Raz na ludowo HOP SIUP” – 13 

lipca 2013 r.  – Rynek Miasta w Pasymiu
„Festyn wiejski w Gromie” – 13 lipca 

2013 r. - Grom
„Ponadlokalny Festiwal Muzyki Disco 

Folk” – 27 lipca 2013 r. – Tylkowo
„Wystawa malarstwa Tadeusza Pfeiffe-

ra” - 02.08.-30.08. 2013 r. – mała galeria 
MOK w Pasymiu
„Festyn wiejski w Leleszkach” – 3 sierp-

nia 2013 r. - Leleszki
„Dziedzictwo Kulinarne Mazur – Sma-

ki Mazur” – 18 sierpień 2013 r. – Rynek 
Miasta w Pasymiu
„Artystyczne okno na świat” – wrzesień - 

grudzień 2013 r.  - MOK w Pasymiu

Gmina Dźwierzuty
Turniej Siatkowej Piłki Plażowej – 7 lipca 

2013 r. – boiska przy Orliku
Noc pod Gwiazdami – 13 lipca 2013 r. – 

Plac Strażacki
III Nocny Turniej Piłki Nożnej – 10 sierpnia 

2013 r. 
Piknik Rodzinny w Łupowie – 17 sierpnia 

2013 r. 
Piknik Rodzinny w Jeleniowie – 17 sierp-

nia 2013 r. 
Plener Malarski Czarny Piec – sierpień 

2013 r. 
Dożynki Wiejskie w Rumach – 31 sierpnia 

2013 r. 
Dożynki Gminne – 1 września 2013 r. 
IV TURNIEJ ORLIKÓW o Puchar Premie-

ra – 12 września 2013 r.

Gmina Świętajno
V Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich Po-

wiatu Szczycieńskiego – 6 lipca 2013 r. 
- Boisko wielofunkcyjne w Kolonii, świe-
tlica wiejska
VI  Powiatowy Turniej Piłki Plażowej  

o Puchar Prezesa OSP Piasutno –  
7 lipca 2013 r. - Boiska do piłki plażowej  
w Piasutnie
Powrót Juranda do Spychowa – 13 lipca 

2013 r.  - Amfiteatr w Spychowie
Powiatowy Turniej Piłki Plażowej –  

Piasutno 2013 – 21 lipca 2013 r. - Boiska 
do piłki plażowej w Piasutnie
Turniej Wsi – rywalizacja sołectw z gminy 

Świętajno – 27 lipca 2013 r. - Kompleks 
rekreacyjno – sportowy przy Gimnazjum 
w Świętajnie
Wieczorne muzykowanie w parku -  

2 sierpnia 2013r. - Park w Świętajnie - 
koncert
„Wszystko kręci się wokół Jerutek” -  

III Rajd Nawigacyjny wszelkich pojazdów 
kołowych poruszanych siłą mięśni ludz-
kich – sierpień 2013 r. – Jerutki
Mazurski Konkurs Sygnalistów Myśliw-

skich im. Tomka Napiórkowskiego – sier-
pień 2013 r. - Amfiteatr w Spychowie
Święto Mazurskiej Dłubanki – sierpień 

2013 r. – Spychowo
Wieczór z kulturą – wrzesień 2013 r. – 

GOK Świętajno

Gmina Szczytno
Miodobranie Kamionek - 10 sierpnia 

2013 rok – Kamionek
Inauguracja Wakacyjnej Ligi Siatkówki 

Drużyn Mieszanych  -  15 sierpnia 2013 
r. - Kamionek
Dożynki Powiatowe Olszyny 2013 –  

25 sierpnia 2013 r. – Olszyny
Roczne spotkania z J. Tuwimem - Inter-

pretacja wiersza OKULARY z wykorzysta-
niem nowych technologii – 20 września 
2013 r.  - GBP Lipowiec filia Szymany

Gmina Janowo
VII Wystawa Hodowlanych Koni Zimno-

krwistych – 7 lipca 2013 r. – Plac przy  
ul. Zembrzuskiej
Półkolonie dla dzieci – 15-26 lipca 2013 r.
Gminne Święto Plonów – dożynki –  

8 września 2013 r. – Rynek w Janowie

Gmina Janowiec Kościelny
Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 

szkolnej – cykl różnych form wypoczynku 
i imprez – 1 lipca – 24 sierpnia 2013 r. - 
SOKSiR i teren gminy

Powiatowy Turniej Szóstek Piłkarskich – 
21 lipca 2013 r. - Stadion gminny w Ku-
cach
XXVIII Święto Pieczonego Ziemniaka – 

15 września 2013 r. - Stadion Gminny  
w Kucach

Gmina Kozłowo
„Koncert Elvisa” Mirosław Deredas –  

5 lipca 2013 r. – Januszkowo, Plaża przy 
Hotelu Mazurskie Marzenie
Biwak dla dzieci uczestniczących cało-

rocznie w zajęciach GCKiS – lipiec 2013 r.
Dzień Ziemi Kozłowskiej – 20 lipca 2013 

r. – Stadion w Kozłowie
Koncert Poezji Śpiewanej – Jarosław Choj-

nacki – 26 lipca 2013 r. - Januszkowo, Pla-
ża przy Hotelu Mazurskie Marzenie
Półkolonie dla dzieci – sierpień 2013 r. – 

GCKiS Kozłowo
Koncert Chopinowski – Marek Bracha – 

16 sierpnia 2013 r. - Januszkowo, Plaża 
przy Hotelu Mazurskie Marzenie
Gminno-Parafialne Dożynki „Święto 

Plonów” – 1 września 2013 r. – Stadion  
w Kozłowie
Turniej „Szóstek piłkarskich” jednostek 

OSP o Puchar Wójta Gminy Kozłowo – 
sierpień 2013 r. – Boisko Orlik w Kozłowie
Ogólnopolska akcja „Sprzątanie świata” 

– wrzesień 2013 r. 
Rajd rowerowy – wrzesień 2013 r. 
„Bezbłędny Kozłowianin” dyktando o ty-

tuł mistrza ortografii – wrzesień 2013 r. – 
GCKiS w Kozłowie
Gminny konkurs ‘’Moja Szansa na  

Sukces’’ – wrzesień 2013 r. 
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CO, GDZIE, KIEDY? KALENDARIUM: LIPIEC-WRZESIEŃ 2013 R.

Gmina Nidzica
Dni Nidzicy, Regionalny Festiwal Potraw 

z Mięsa Drobiowego, Turniej siatkowej 
piłki plażowej – 5-7 lipca 2013 r. - Miasto, 
Park nad jeziorkiem,  Stadion Miejski
Turniej Piłki Nożnej dla dzieci „Nidzica 

CUP 2013” – 3-8 lipca 2013 r. - Stadion 
Miejski Orliki przy szkołach
Jarmark Średniowieczny, warsztaty rze-

mieślnicze, gry i zabawy dla dzieci w Nie-
zapominajce – 6 lipca 2013 r. – Kamion-
ka, Garncarska Wioska
Zawody – skatepark – wrzesień 2013 r. 

– Skatepark
Koncert interpretacji piosenek Jacka 

Kaczmarskiego w wykonaniu Jarosława 
Chojnackiego – 6 lipca 2013 r. – Kamion-
ka, Garncarska Wioska
Wakacyjne wtorki i czwartki w Niezapo-

minajce – od 9 lipca do 20 sierpnia 2013 r. 
– Kamionka
Wakacje z językiem angielskim w Nie-

zapominajce – poniedziałki, środy, piąt-
ki – od 10 lipca do 20 sierpnia 2013 r. -  
Kamionka
Festyn „Z LOT-em nad Omulewem” –  

20 lipca 2013 r. - Plaża Wikno
Gminny turniej piłki plażowej – lipiec  

2013 r. - Jeziorko Miejskie
Spartańska sprawność – lipiec 2013 r. – 

obiekty sportowe
Festyn Sołecki w Napiwodzie – lipiec 

2013 r. – Napiwoda
Rodzinny festyn integracyjny – lipiec 

2013 r. – Załuski
Integracyjny Rajd Rowerowy – lipiec  

2013 r. - Zagrzewo

Powiatowy festyn połączony z akcją 
adopcyjną psów „Tutaj jestem” – lipiec  
2013 r. – Nidzica
Odkrywanie miejsc pamięci na terenie 

Powiatu Nidzickiego –Napiwoda – lipiec 
2013 r. - Napiwoda
Turniej piłki nożnej chłopców szkół pod-

stawowych „Nidzica- Cup 2012” – lipiec/
sierpień 2013 r. - Stadion miejski boisko 
„ Orlik”
Powiatowy festyn „Sierpniowe granie 

nad Omulewem” – sierpień 2013 r. -  
Jabłonka

Targi Ekonomii Społecznej – 3 sierpnia 
2013 r. – Kamionka, Garncarska Wioska
Festiwal Ballad Bułata Okudżawy –  

3 sierpnia 2013 r. – Kamionka, Garncar-
ska Wioska
Nidzickie Targi Rzemiosła – 10-11 sierp-

nia 2013 r. – Rynek miasta
Bitwa Warszawska Święto Wojska  

Polskiego – 15 sierpnia 2013 r. – Zamek
Inwazja ognia i muzyki – 30 sierpień  

2013 r. – Zamek
XVIII Turniej piłki nożnej Memoriał Grze-

gorza Mętlickiego – sierpień 2013 r. – 
Stadion miejski
Nidzickie Manewry 4x4 OF – mania – 

sierpień/wrzesień 2013 r. – teren gminy
VI Rajd Rowerowy Gościńcem Niborskim 

– wrzesień 2013 r. 
Uroczyste otwarcie roku szkolnego –  

3 września 2013 r. - Zespół Szkół Nr 1  
w Nidzicy
Gminne Dożynki – 7 września 2013 r. - 

Park nad jeziorkiem
Jarmark Garncarski, Piknik naukowy –  

7 września 2013 r. – Kamionka, Garncar-
ska Wioska
Spektakl „Powiemy Wam wiersze…”, 

uroczyste wręczenie stypendiów Nidzic-
kiego Funduszu Lokalnego – 7 września 
2013 r. – Kamionka, Garncarska Wioska
Zawody Skaytowe – wrzesień 2013 r. - 

Skatepark
III Rajd Rowerowy im. Nowowiejskiego – 

30 września 2013 r. 
Nocne Mistrzostwa Polski w Bezpie-

czeństwie Drogowym – 20-22 września 
2013 r. 
Harcerski Przegląd Piosenki Turystycznej 

– wrzesień/październik 2013 r. 

Gmina Płośnica
Wakacje z Gminnym Ośrodkiem Kultury. 

Cykl festynów w poszczególnych sołec-
twach – lipiec 2013 r. 
Pożegnanie lata, koncerty plenerowe – 

sierpień 2013 r. 
I Festiwal Kultury Mazurskiej - dożynki 

powiatowe – wrzesień 2013 r. 

Gmina Iłowo-Osada
Festyn dziecięcy – 2 lipiec 2013r. –  

Wierzbowo
Turniej Piłki Nożnej 6-cio osobowej  

o Puchar Dyrektora GOKiS w Iłowie-
Osadzie – 6 lipca 2013r. -  boisko ORLIK  
Iłowo-Osada
Turniej Piłki Plażowej o Puchar Dyrektora 

GOKiS w Iłowie-Osadzie – 7 lipca 2013r - 
boisko piłki plażowej ul. Młyńska
Festyn dziecięcy – Narzym – 10 lipca 

2013r. - plac zabaw
Turniej Piłki Nożnej 6-cio osobowej rocz-

nik 2000 i młodsi o Puchar Wójta Gminy 
Iłowo-Osada – 13 lipca 2013r. - boisko 

ORLIK Narzym

Turniej Piłki Nożnej 6-cio osobowej rocz-
nik 1998 i młodsi o Puchar Wójta Gminy 
Iłowo-Osada – 13 lipca 2013r. - boisko 
ORLIK Narzym
Turniej Piłki Plażowej o Puchar Dyrektora 

GOKiS w Iłowie-Osadzie – 14 lipca 2013r. 
- boisko piłki plażowej ul. Młyńska
Festyn dziecięcy – Iłowo-Wieś – 16 lipca 

2013r. - plac zabaw
Rajd rowerowy – 19 lipca 2013r
Turniej Piłki Plażowej o Puchar Dyrektora 

GOKiS w Iłowie-Osadzie – 21 lipca 2013r. 
- boisko piłki plażowej ul. Młyńska
Festyn dziecięcy – 25 lipca 2013r -  

Kraszewo
Wieczorek taneczny – Iłowo-Osada –  

27 lipca 2013r. -  Gminny Stadion Spor-
towy
Festyn dziecięcy – 6 sierpnia 2013r – 

Brodowo
Festyn dziecięcy – 8 sierpnia 2013r. -  

Iłowo-Osada
Rejonowe Święto Plonów – 15 sierpnia 

2013r - Narzym
Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta 

Gminy Iłowo-Osada – 18 sierpnia 2013r. 
- boisko ORLIK Narzym
Festyn dziecięcy – 20.08.2013r. – Pruski
Festyn dziecięcy – 28 sierpnia 2013r. - 

Białuty
Wieczorek taneczny – Iłowo-Osada –  

31 sierpnia - 2013r. - Gminny Stadion 
Sportowy
Apel Poległych – lasy białuckie – 29 wrze-

śnia 2013 r. – Białuty
Święto Pieczonego Ziemniaka – 29 wrze-

śnia 2013 r. – Białuty

Gmina Działdowo 
Turniej Wsi – lipiec 2013 r. 
Gminny Turniej Piłki Siatkowej – sierpień 

2013 r. – Pożary
Gminny Turniej Tenisa Stołowego – wrze-

sień 2013 r. – Burkat
Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej  

i Młodzieżowej – wrzesień 2013 r. – Rusz-
kowo
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WYDARZENIA 

Ósma edycja Turnieju Chórów  
o Miecz Juranda za nami.

W dniach 22-23 czerwca 2013 r. 
w Amfiteatrze w Spychowie od-
był się „VIII Otwarty Ogólnopolski 
Turnieju Chórów o Miecz Juranda 
– Spychowo 2013”.  GRAND PRIX 
Turnieju  - „Miecz Juranda” ufun-
dowany przez Wójta Gminy Świę-
tajno zdobył Chór APPASJONATA 
z Lubawy pod dyrekcją Pana Marka  
Józefowicza. Pan Marek Józefowicz 
otrzymał również puchar Starosty 
Szczycieńskiego dla najlepszego  
dyrygenta.

Pierwszy dzień był dniem 
konkursowym, w którym 
wystąpiło pięć chórów.  
Zespoły zobowiązane były 
do wykonania 20 minuto-
wego programu,  obejmu-
jącego utwory dowolne, 
w tym przynajmniej jednej 
pieśni a’capella, jak również 
pieśni obowiązkowej – o te-
matyce przyrodniczej, kra-
jobrazowej lub ekologicznej.  
W nawiązaniu do postaci Ju-
randa ze Spychowa, chóry 
fakultatywnie mogły przygo-
tować i wykonać pieśń średniowiecz-
ną. Program konkursowy oceniało jury 
powołane przez organizatorów w skła-
dzie: Przewodniczący Pan Józef Wojt-
kowiak - prof. nadzwyczajny Katedry 

Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego, Pani Barbara Rytwińska 
- Prezes Polskiego Związku Chórów  
i Orkiestr Oddział Warmińsko- 
Mazurski z siedzibą w Olsztynie, 
Pani Ewa Wieczyńska - absolwent-
ka Akademii Muzycznej w Warsza-
wie w klasie dyrygentury chóralnej 
prof. Henryka Wojnarowskiego oraz 
Podyplomowych Studiów na Wy-
dziale Kompozycji, Dyrygentury  
i Teorii Muzyki. Wieczór poświęcony 
był obchodom Nocy Świętojańskiej.  
Do tradycji tej nawiązywał program  
i konkurs „Na najpiękniejszy Wianek 
Nocy Świętojańskiej” przygotowa-

ny przez Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Świętajnie. Następnego dnia 
odbył się koncert galowy w trak-
cie, którego wystąpił na scenie  
z koncertem laureat ubiegłorocznej 

edycji Turnieju oraz zaproszeni go-
ście. Ze względu na aurę organizato-
rzy zmuszeni byli przenieść  te część 
imprezy do miejscowego Kościoła. 
Głównym punktem programu tego dnia 
było uroczyste rozdanie nagród i wy-
różnień. Wszystkie zespoły otrzymały 
też puchary, dyplomy uczestnictwa  
i materiały pamiątkowe promujące 
Gminę Świętajno.

Organizatorami Turnieju byli: Gmina 
Świętajno, Stowarzyszenie „Przyjazne 
Spychowo”, Fundacja na Rzecz Wspie-
rania Rozwoju Kreatywności oraz Roz-
woju Twórczości Dzieci, Młodzieży  

i Dorosłych Kreolia-Kraina Kre-
atywności w Jerutkach, Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Świę-
tajnie, Warmińsko-Mazurski  
Oddział Polskiego Związ-
ku Chórów i Orkiestr z sie-
dzibą w Olsztynie, Dyrekcja 
oraz Chór Żeński „La Pre-
sto” działający przy Zespo-
le Szkół Nr 2 im. Jędrzeja  
Śniadeckiego w Szczytnie.

Waldemar Popielarczyk  
Stowarzyszenie  

„Przyjazne Spychowo”

Krystian Augustyniak sztangista 
T.S. NIDA X w Mistrzostwach Świa-
ta Juniorów do lat 17

W niedzielę 14 kwietnia 2013r. Kry-
stian wrócił z dziesięciodniowego po-
bytu w stolicy Uzbekistanu Taszkien-
tu, gdzie rozgrywane były tegoroczne 
Mistrzostwa Świata  Juniorek i Ju-

niorów do lat 17. Nidziczanin uda-
nie wystartował w ostatnim dniu 
mistrzostw. Krystian, jako jedyny 
z reprezentantów Polski zaliczył 
wszystkie sześć podejść poprawia-
jąc swoje rekordy życiowe o 6 kg 
w dwuboju (3 kg rwanie i 3kg pod-
rzut). Uzyskując wynik 294kg (128 
– rwanie; 166 – podrzut) zajął osta-
tecznie wysokie X miejsce. Wyniki 

uzyskane przez Krystiana są 
o tyle cenne, że był to jego 
pierwszy start w zawodach 
takiej rangi. Udanych sześć 
podejść i poprawa rekordów 
życiowych świadczą nie tyl-
ko o dobrym przygotowaniu 
fizycznym i technicznym, ale  
i dużej odporności psychicz-
nej, co dobrze wróży temu 
zawodnikowi na przyszłość. 
Poza rywalizacją sportową wi-
zyta w Uzbekistanie była dla 

Krystiana również okazją do poznania 
kraju o zupełnie innej kulturze i spo-
tkaniaz zawodnikami z całego świata.  
Gratulujemy Krystianowi udanego 
startu i życzymy dalszych sukcesów 
na międzynarodowych pomostach.   

Marek Nachtygal
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 KUCHNIA MAZURSKIEJ KRAINY

Golonka w kapuście z kaszą jęczmienną po mazursku –  
Pani Elżbiety Łapińskiej z Wielbarka. 

Składniki: 1szt. golonki, 1kg kapusty kiszonej, ½ szklanki kaszy jęczmiennej,  
1 cebula, 4 ziarenka ziela angielskiego, 2 ziarenka jałowca, sól , pieprz do smaku

Przygotowanie: Golonkę posypujemy solą i macerujemy przez 5 dni. Po tym czasie 
myjemy golonkę, następnie do garnka wrzucamy wszystkie produkty oprócz 
soli, zalewamy wodą, aby były przykryte i gotujemy do miękkości. Podajemy  
z ziemniakami.

Dewolaj ziemniaczany z mięsem – Pani Agnieszki Antczak  
Janowiec Kościelny 

Składniki: 2,5 kg ziemniaków, 0,30 dkg mąki ziemniaczanej, 2 łyżeczki mąki zwykłej, 
2 jaja, 1 łyżeczka mała soli.

Farsz: 0,5 kg mięsa wieprzowego, 0,20 dkg mięsa drobiowego, 1 jajo, sól, pieprz 
do smaku

Przygotowanie: Ziemniaki ugotować w lekko osolonej wodzie, wystudzić  
i przepuścić przez maszynkę do mielenia, następnie dodać jaja, mąkę i wyrobić 
ciasto na gładką masę. Ciasto rozwałkujemy na paski o szerokości 5 cm., 
podobnie jak na kopytka, zawijamy w nie mięso i zawijamy w kształt dewolaja.  
Obsmażamy je w roztrzepanym jajku z dodatkiem pieprzu i soli, a później 
panierujemy w bułce tartej, smażymy na wolnym ogniu, na złoty kolor.  
Podajemy je do czerwonego barszczu. 

Ciasto kawowe - Pani Beaty Mężykowskiej  Turówko
Ciasto: 5 jaj, 1 szklanka cukru, cukier waniliowy, 1 szklanka mąki, 1 ½ łyżeczki 
proszku do pieczenia, 2 łyżeczki słodkiego kakao, 2 łyżeczki oleju.

Przygotowanie: Ubić jajka z cukrem na gęstą masę, dodać sypkie produkty, dalej 
ucierając dodać olej, piec 30 min 180°C

Krem I: 1 szklanka mleka , krem ajerkoniakowy, wszystko  razem wymieszać  
i  dodać kawę Cappuccino   

Krem II: 600 ml. śmietany 30% ubić na sztywno, dodać 3 łyżki cukru oraz cukier 
waniliowy i odstawić.

Ciasto przekroić na pół, przełożyć kremem I na wierzch następnie położyć krem II. 
Ciasto należy trzymać w lodówce. 

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 wyda-

rzeniach. 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
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w godzinach
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Kontakt
Pl. Wolności 1
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Tel./fax (89) 625 43 37
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www.lgdbmk.pl
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Pracownicy Biura LGD

Renata Milewska
r.milewska@lgdbmk.pl

Ewa Wadecka
e.wadecka@lgdbmk.pl

Emilia Jastrzębowska
e.jastrzebowska@lgdbmk.pl

Wydawca:  Lokalna Grupa Działania  
       „Brama Mazurskiej Krainy”

Nakład: 2000 egzemplarzy

ISSN: 2081-6901

Zdjęcia: Archiwa Urzędów Gmin, LGD „Brama Mazurskiej 
Krainy”, K. Margol, M. Parecki, Gmina Wielbark, TS NIDA, 
Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo”, Nidzicki Fundusz 
Lokalny, LOT Nidzica, GCKiS w Kozłowie, Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Stare Kiejkuty, KEKS – Kozłowska 
Ekologiczna Kuźnia Smaków, LGD Warmiński Zakątek, 
MOK Pasym.

Teksty: K. Margol, A. Sędzińska (Gmina Wielbark), Nidzicki 
Fundusz Lokalny, E. Bajerska (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Stare Kiejkuty), W. Popielarczyk (Stowarzyszenie „Przyjazne 
Spychowo”), E. Wadecka, E. Jastrzębowska,  
M. Szuszkiewicz (MOK Pasym)

Redakcja: Centrum Doradcze Programów Pomocowych

Grafika: Centrum Doradcze Programów Pomocowych

Druk: PHU M&K Nidzica

Europejski Fundusz Rolny
na rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich


