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Drodzy Czytelnicy,
Przedstawiamy kolejny numer na-
szego kwartalnika, a  w nim, znaj-
dziecie Państwo wiele ciekawych 
informacji. Prezentujemy przykłady 
kolejnych projektów realizowanych 
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 
oraz relacje z działań w ramach pro-
jektu współpracy z LGD „Warmiński  
Zakątek” oraz LGD Blekinge w Szwe-
cji. Zachęcamy do zapoznania się  
z relacjami z wydarzeń zorganizo-
wanych na obszarze LGD: wysta-
wa koni zimnokrwistych w Jano-
wie, święta pieczonego ziemniaka 
w Janowcu Kościelnym, otwarcia 
kompleksu plażowego w Grzybi-
nach w Gminie Działdowo, targów  
rzemiosła w Spychowie.

Zmieniły się na bardziej korzystne 
warunki udziału w konkursach na 
realizację „małych projektów” oraz 
kontynuowany będzie przez fundację 
NIDA program pożyczkowy dla orga-
nizacji pozarządowych, które przystą-
pią do konkursu. Już 12 organizacji  

otrzymało pożyczki na prefinansowa-
nie wydatków związanych z realizację 
projektów na kwotę 147 095,21 zł.

Zapraszamy także na szkolenia  
z zakresu opracowywania i rozlicza-
nia projektów. Jest to dobra okazja  
i czas, żeby przygotować się do 
udziału w nowej edycji konkursu  
w styczniu 2013 roku.

Jest to ostatni numer kwartalnika  
w 2012 roku w związku z tym zapra-
szamy już teraz na wydarzenia zwią-
zane ze Świętami Bożego Narodzenia 
oraz Nowym Rokiem: jarmark bożo-
narodzeniowy, konkursy i przeglądy  
kolęd i pastorałek, gminne jasełka 
oraz sylwestrowe wieczory.

Zapraszamy do współpracy w reda-
gowaniu kwartalnika, czekamy na 
Państwa relacje z wydarzeń, dzie-
lenie się doświadczeniami, lokalny-
mi ciekawostkami oraz przepisami  
kulinarnymi na smaczne, regionalne 
potrawy.

Krzysztof Margol



TURYSTYCZNA BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY2

Małe projekty w Rozogach

Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach  
w roku bieżącym realizował dwa przed-
sięwzięcia z zakresu małych projektów 
w ramach Osi 4 – Leader Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. Pierwszy projekt to zaję-
cia warsztatowe dla osób dorosłych 
pn; „Kultura kurpiowska, to skarb, 
który należy pielęgnować”. Głów-
nym celem zajęć było ukazanie dorob-
ku kultury kurpiowskiej tak bardzo roz-
powszechnionej na terenie gminy oraz 
nabycie nowych umiejętności w dzie-

dzinie śpiewu, tańca i gwary kurpiow-
skiej. Realizacja projektu przyczyniła 
się do promocji lokalnej twórczości 
ludowej w gminie i regionie, integracji 
osób dorosłych oraz uwrażliwienia na 
odbiór tradycji regionalnych. W związ-
ku z realizacją przedsięwzięcia zorga-
nizowane zostały zajęcia warsztatowe 
dla osób w wieku od 25 do 50 lat oraz 
seniorów, w których uczestniczyło 51 
osób. Łącznie odbyło się 240 godzin 
zajęć z zakresu nauki pieśni, gwary, 
tańców oraz wykonywania kwiatów  

MAŁE PROJEKTY W REALIZACJI

z bibuły i wycinanek kurpiowskich, 
które trwały od kwietnia do lipca.  
Zorganizowano również występy uka-
zujące dorobek działalności 
zespołów w środowisku lo-
kalnym i międzygminnym. 
Odbyły się spotkania inte-
gracyjne i inne formy poży-
tecznego spędzania czasu 
przez dorosłych. Realizacja 
projektu przyniosła następu-
jące rezultaty: umocnienie 
więzi między osobami doro-
słymi, kultywowanie tradycji, 

obrzędów, wymianę 
doświadczeń, pozy-
skanie nowych człon-
ków do zespołu ludowego 
oraz zagospodarowanie cza-
su wolnego.

Drugim przedsięwzięciem 
zrealizowanym we wrze-
śniu 2012 roku była organi-
zacja imprezy pn; „Dożynki 
– Gminne Święto Plonów”.  
Główny cel projektu został 
osiągnięty poprzez organi-

zację uroczystości dożynkowej, w 
ramach której społeczność lokalna  
i ponad lokalna była świadkiem sze-
regu atrakcji przygotowanych przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach. 
Organizacja dożynek przyczyniła się 
do integracji społeczności lokalnej po-
legającej na włączeniu się w organiza-
cję imprezy. W tym roku udział wzięła 
rekordowa liczba dwunastu sołectw. 
Sołtysi wraz ze swoimi mieszkańca-
mi przygotowali stoiska promocyjne 
sołectwa oraz potrawy tradycyjne  

i regionalne, które wystawiono do 
darmowej degustacji podczas do-
żynek. Zorganizowano część ar-

tystyczną a podczas niej koncerty 
zespołów: ludowego, disco-polo  
i muzyki romskiej. Wieczorem odby-
ła się „dyskoteka pod gwiazdami”.  
Organizacja imprezy podniosła atrak-
cyjność gminy Rozogi, jak również 
promocję jej walorów. Szacuje się, że 
w imprezie wzięło udział około trzech 
tysięcy uczestników z gminy i okolic.

Od roku 2010 Gminny Ośrodek Kul-
tury w Rozogach zrealizował sześć 
projektów w tym trzy dożynkowe, 
dwa wyposażenia świetlic wiejskich 
w miejscowości Księży Lasek i Borki 
Rozowskie oraz jeden z zakresu zajęć 
warsztatowych dla osób dorosłych na 
łączną kwotę 99 550,00 złotych.          

Przedsięwzięcia dofinansowane zo-
stały z zakresu małych projektów  
w ramach działania 413 „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” objętego 
PROW na lata 2007 -2013. 

Festyn „moTylkowo”

W dniu 21 lipca 2012 r. Tylkowo po 
raz kolejny wpisało się na mapę roz-
rywki kulturalnej obszaru LGD organi-
zacją „Festynu moTylkowo”. Impreza 
dofinansowana była ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Osi 4 – LE-
ADER Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013. 
Podczas festynu odbyły się koncer-
ty, kiermasze, konkursy i wspaniała 
zabawa taneczna prowadzona przez 
profesjonalnego wodzireja. Pogoda  
i goście dopisali. 

Każdy uczestnik zaspokoił ape-
tyt strawą duchową i regionalny-
mi przysmakami kulinarnymi. Teraz  
z niecierpliwością czekać będziemy 
do następnego festynu, mając w pa-
mięci te specjały.  Organizator zaś - 
Stowarzyszenie „moTylkowo” może 
poczytać sobie za udany chrzest 

bojowy w organizacji imprezy i już 
przymierzać się do zorganizowania 
podobnej w następnym roku.
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MAŁE PROJEKTY W REALIZACJI

Licznie przybyłych gości przywitał  
i zaprosił do wspólnej zabawy Prezes 
Stowarzyszenia Pan Grzegorz Szcze-
panik – inaugurując Festiwal Sobót-
kowy. Następnie Pan Paweł Świą-
tek przedstawił obrzędy sobótkowe  
w tradycji słowiańskiej. Zgodnie  
z tradycją, pojawiły się wianki święto-
jańskie. Do rywalizacji zgłoszono 17 
wianków. Ocenie podlegała nie tylko 
ich uroda, ale też wiedza na temat 
tradycji związanych z  Sobótkami.  
W drodze konkursu zostało wybra-
nych sześć najpiękniejszych. Pierw-
sze miejsce i główną nagrodę - tablet, 
zdobyła Pani Anna Juchnowska. 

Festiwal Nocy Świętojańskiej
24 sierpnia 2012 roku, na placu przy świetlicy w Wysokiej, odbyła się impreza plenerowa „Festiwal Nocy Świę-
tojańskiej”. Organizatorem festiwalu było Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wsi Wysoka.

O wrażenia artystyczne zadbał ze-
spół ludowy „Echo” ze Skurpia oraz 
„Wesoła Ferajna” z Pożar a piękne 
prace, na kiermaszu rękodzieła arty-
stycznego zaprezentowali: Pani Ewa 
Walewacz, Pani Danuta Szczepanik, 
Pan Benedykt Gąska i Pan Sebastian 
Walewacz.  

Kulminacyjnym punktem imprezy 
był pokaz tańca z ogniem wykona-
ny przez Teatr tancerzy ognia ”Sala-
mandra” z Bartoszyc. Nastrój „Nocy 
Świętojańskiej” tworzyły płonące po-
chodnie wokół całego placu, ognisko, 
mnóstwo baniek mydlanych (30 minu-

towy pokaz przedstawiony przez Sto-
warzyszenie), pływające po wodzie 
wianki świętojańskie oraz kolorowe 
światła.

Oprócz wrażeń artystycznych na 
wszystkich gości czekał smaczny po-
częstunek. O dobrą zabawę w rytm 
muzyki biesiadno-tanecznej zadbał 
zespół „Kabi” z Działdowa. Tańce 
i śpiew przy ognisku trwały do póź-
nych godzin nocnych a Festiwal na 
pewno zostanie na długo w pamięci 
uczestników.

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

ŚWIĘTO PIECZONEGO 
ZIEMNIAKA 2012 

Tegoroczne Święto Pieczonego 
Ziemniaka w Janowcu Kościelnym, 
które jest jednocześnie Świętem Plo-
nów, staropolskimi dożynkami odby-
ło się 16 września br. Rozpoczęło się 
od przemarszu pięknego i niezwykle 
widowiskowego korowodu dożyn-
kowego spod kościoła w Janowcu  
Kościelnym na stadion w Kucach. 
Mszę Świętą w intencji rolników cele-
brował Ks. Proboszcz Jacek Lubiński.  
Uroczystego otwarcia Święta Pie-
czonego Ziemniaka dokonała Pani 
Wójt Bożena Grochala. Głos podczas 
uroczystości zabrali także przybyli 
goście: Pani Poseł RP Iwona Arent,  
Pan Poseł Zbigniew Włodkowski 
oraz Pan Poseł Tadeusz Iwiński.  
W części oficjalnej wręczono nagrody 

,,PRIMUS INTER PARES” uczniom, 
absolwentom Szkoły Podstawowej  
i Gimnazjum, którzy uzyskali najlep-
sze wyniki w nauce w 3-letnim cyklu 
nauczania. Odznaczono także rolni-
ków Odznaką Honorową ,,Zasłużony 
dla rolnictwa” nadaną przez Ministra  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uhonoro-
wano zasłużonych strażaków, a tak-
że przyznano nagrody uczniom za  

konkurs literacki „Legenda o rycerzu-
potomku szlachty rycerskiej Poboża”. 
Niezwykłej rangi Świętu Pieczone-
go Ziemniaka dodawały przepięknie 
udekorowane stoiska sołeckie z całą 
gamą przeróżnych potraw z ziemnia-
ków i nie tylko oraz różnego rodzaju 
ciast oraz wystawy wielu firm, zakła-
dów pracy współpracujących z gminą  
Janowiec Kościelny.

Cześć artystyczną rozpoczęli zna-
ni z Opery Podlaskiej: śpiewaczka 
Pani Monika Mączewska oraz Pan  
Wojciech Ziółkowski, otrzymując  
zasłużony aplauz od publiczności.

Odbył się również pokaz jazdy kon-
nej, który wzbudził ogromne zaintere-
sowanie i podziw, a jeźdźcy prezen-
towali się pięknie.
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W dniach 18-22 lipca 2011r. dwie 
łączone grupy uczestników projektu 
miały okazję wziąć udział w niezwy-
kle ważnym wydarzeniu - „Festiwalu 
Bałtyckim w Karlshamn”. Festiwalowi 
tradycyjnie już towarzyszył jarmark, 
na który tym razem nasi lokalni pro-
ducenci i twórcy przygotowali stoiska 
ze swoimi towarami. Pozostała część 
uczestników z obu polskich LGD te-
stowała lokalne produkty turystyczne 
Szwecji. Pierwszego dnia udali się 
na specjalne łowisko w gospodar-
stwie Brokamala. Wszyscy uczyli się 
wędkować pod okiem instruktora, 

a szczęściarze złowili dorodne pstrą-
gi. Drugiego dnia wyjazdu uczest-
nicy popłynęli na wyspę Utklippan. 
Wyspa oferuje dość surowe warunki 
- zakwaterowanie w byłym ośrod-
ku wojskowym, odsalaną wodę do 
picia, a atrakcjami dla wizytujących 

jest focze safari oraz zwiedzanie la-
tarni morskiej. Ostatni dzień to wizyta 
w gospodarstwie agroturystycznym 
Björklyckannad, gdzie można było 
spróbować tradycyjne dania kuchni 
szwedzkiej. 

Kolejnym niezwykle ważnym 
wydarzeniem w ramach mię-
dzynarodowego projektu 
współpracy był udział polskiej 
grupy w Szwedzkim Parlamen-
cie Wiejskim w dniach od 5 do  
9 września 2012 r. Program 
wydarzenia realizowany był na 

terenie 5 gmin należą-
cych do regionu  Ble-
kinge. Nasi samorzą-
dowcy mieli okazję przyjrzeć 
się szwedzkiemu modelowi 
władzy oraz poznać niezwy-
kle cenne inicjatywy m.in. 
dzieci ze szkoły w Kyrkhult  
w gminie Olofström, które 
przy pomocy nauczycieli na-
pisały list do lokalnego banku  
z prośbą o pomoc finansową 
na cel rewitalizacji kąpieli-
ska nad jeziorem Södersjön.  

Pozytywna odpowiedź banku zo-
stała wyrażona wolą przekazania 
miejscowej szkole 200 tys. koron 
szwedzkich. Polska grupa spotkała 
się także z uzdolnioną młodzieżą ze 
szkoły sportowej Nordenbergsskola.  
Przybliżone zostały normy obowiązu-

Jarmark Bałtycki i Szwedzki Parlament Wiejski
Zakończył się kolejny etap realizacji projektu Transgraniczna Przedsiębiorczość Leader Blekinge/Warmia -  
Mazury realizowany w trójstronnym partnerstwie przez dwie Lokalne Grupy Działania z Polski: „Warmiński  
Zakątek” i „Brama Mazurskiej Krainy” oraz przez Lokalną Grupę Działania LEADER BLEKINGE ze Szwecji.  
Tym razem grupy z Polski wzięły udział w Jarmarku Bałtyckim oraz Szwedzkim Parlamencie Wiejskim.

jące w Szwedzkich szkołach. Niektó-
re z zasad tam obowiązujących oka-
zały się zupełnie odmienne od tych 
panujących w polskich placówkach.  
Godną zazdrości jest panująca  

w Szwecji praktyka zgodnie, z którą 
to szkoła wyposaża dzieci we wszel-
kie niezbędne pomoce naukowe, 
zwalniając rodziców z poważnych  
wydatków.

W ramach wizyty polscy samorzą-
dowcy wzięli także udział w spo-
tkaniu dotyczącym modernizacji 
terenów wiejskich poprzez budowę 
linii światłowodowych, spotkali się 
z szefem wydziału ds. Rozwoju  
Gospodarczego gminy Karlskrona 
oraz z przedstawicielką Urzędu Pracy  
w Karlskronie a także odbyli spotka-
nie z dyrektorem Wydziału ds. Eduka-
cji w gminie Olofström.

Rajski Ogród - już otwarty

1 września br. uroczyście otwarty zo-
stał w „Garncarskiej Wiosce” Rajski 
Ogród. Zaproszeni goście podziwiali 
urządzone zakątki tematyczne: ma-
linowy chruśniak, ogród muzyczny, 
ogród wonny, ogród kamienny, wrzo-
sowisko, ogród motylkowy, miłości  
i benedyktyński. Wszyscy goście prze-
szli przez ogród tajemnic - labirynt oraz 
spacerowali nad brzegiem stawu eko-
logicznego. Ogród będzie otwarty dla 
zwiedzających od kwietnia 2013 roku.  

Do tego czasu trwały będą 
jeszcze prace w urządzaniu no-
wych zakątków tematycznych: 
ogrodu słonecznego, rosarium, 
ogrodu mazurskiego, zakątka 
leśnego oraz RAJSKIEJ GÓR-
KI. Jeden z zakątków Ogrodu 
– Ogród Tajemnic jest współ-
finansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Osi 4 
– Leader Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. 

MAŁE PROJEKTY W REALIZACJI
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DZIAŁANIA LGD

Uwaga Beneficjenci – nowe nabory na 2013 r.

DZIAŁANIA PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA NABORU

„Odnowa i rozwój wsi”

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

„Małe projekty

STYCZEŃ 2013

Ponadto informujemy, że w ramach działania:

Odnowa i rozwój wsi – podpisano 21 umów na łączną kwotę 3 931 310,00 zł  
(w ramach 4 naborów w 2009r., 2010r., 2011., 2012r.)

Małe projekty – podpisano 92 umowy na łączną kwotę 1 334 481,63 zł  
(w ramach 4 naborów w 2009r., 2010r., 2011., 2012r.)

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – podpisano 3 umowy na łączną kwotę 253 850,00 zł  
(w ramach 3 naborów w 2010r., 2011., 2012r.)

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – podpisano 5 umów na łączną kwotę 509 366,50 zł  
(w ramach 3 naborów w 2010r., 2011., 2012r.)

W razie szczegółowych pytań zapraszamy do kontaktu. Bezpłatnie udzielamy doradztwa na temat przygotowania 
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 – Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica, pok. 46.

Uwaga! Przypominamy o zmianach w małych projektach

Zmiany w Małych projektach zostały wprowadzone wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 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 to:

•	 Refundacja	nie	więcej	niż	80%	kosztów	kwalifikowanych	małych	projektów	poniesionych	przez	beneficjenta,

•	 Możliwość	w	całości	pokrycia	wkładu	własnego	wkładem	niefinansowym,	

•	 Osoba	fizyczna	może	ubiegać	się	o	pomoc,	jeżeli	mały	projekt	jest	związany	z	wykonywaną	przez	nią	działalnością	
gospodarczą lub z działalnością gospodarczą, którą planuje podjąć lub operacja, którą będzie realizowała dotyczy 
następujących dwóch zakresów operacji, określonych w załączniku do rozporządzenia: 

-  „rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez: promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub  
aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych,” 

-  „zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez kultywowanie:  
miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów  
języka regionalnego i gwary  
tradycyjnych zawodów i rzemiosła” 

•	 Obowiązkowe	jest	dołączenie	wniosku	w	formie	elektronicznej.

W ramach funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” w IV kwartale 2012 r.  
będziemy realizować następujące zadania:

•	 2	szkolenia	z	zakresu	pisania	i	rozliczania	projektów	–	listopad	2012	r. 
•	 3	spotkania	aktywizujące	–	listopad/grudzień	2012	r.	

Informacja na temat wydarzeń oraz karty zgłoszenia uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej  
www.lgdbmk.pl
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W Grzybinach odbyło się uroczyste otwarcie nowej 
inwestycji zrealizowanej przez Gminę Działdowo.  

Zagospodarowano i uporządkowano teren  
przy jeziorze tj. nadbrzeże jeziora wraz z okalającymi 
go skarpami oraz terenem wokół szkoły i świetlicy. 

WYDARZENIA

8 lipca, na placu przy ulicy Zembrzuskiej  
w Janowie, odbyła się VI doroczna wystawa koni 

rasy Polski Koń Zimnokrwisty.  
Udział w wystawie wzięło 11 klaczy oraz 9 ogierów. 

Zwyciężyli klacz Rakel i ogier Rafael
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WYDARZENIA

W dniu 14 lipca br. w Spychowie odbyły się Targi 
Rzemiosła zorganizowane przez Lokalną Grupę 

Działania „Brama Mazurskiej Krainy”.  
Licznie przybyli turyści mogli zakupić 

niepowtarzalne przedmioty oraz wyroby lokalnych 
artystów, rzemieślników, twórców rękodzieła 

artystycznego. Tego dnia również w Spychowskim 
Amfiteatrze odbyła się impreza Powrót Juranda  

do Spychowa. 

W piękną słoneczną wrześniową niedzielę 
Gmina Kozłowo świętowała Dożynki, które są 
ukoronowaniem całorocznego trudu rolników  

i dziękczynieniem za zebrane plony.  
W gminie Kozłowo miały one podwójny charakter: 

religijny i ludowy związany z zabawą z okazji 
zakończenia zbiorów.  

Uroczystości rozpoczęły się procesyjnym wejściem 
gospodarzy, księży, starostów dożynek, delegacji  

z wieńcami i darami, przy śpiewie zespołu 
Kozłowianki.
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CO, GDZIE, KIEDY? KALENDARIUM: PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2012 R.

Gmina Janowiec Kościelny
Gminne Eliminacje Konkursu Pieśni  

Patriotycznych – 15 października 2012r. 
– SOKSiR 

Święto Seniora – 15 listopada 2012 r. 
- SOKSiR 

Wieczór Wróżb Andrzejkowych –  
29 listopada 2012 r. – SOKSiR Jano-
wiec Kościelny

Mikołajkowy Zawrót Głowy – 6 grudnia 
2012 r. - SOKSiR Janowiec Kościelny

Wigilia Seniora – 18 grudnia 2012 r. - 
SOKSiR Janowiec Kościelny

II Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek – 
20 grudnia 2012 r. - SOKSiR Janowiec 
Kościelny

Bal Sylwestrowy – 31 grudnia 2012 r. - 
SOKSiR Janowiec Kościelny

Gmina Janowo
Dzień Seniora – 25 października 2012 - 

OUK w Chorzelach

Święto Niepodległości – 13 listopada 
2012 r. -  Janowo, Plac T. Kościuszki

Andrzejki – 24 listopada 2012 r. - Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Janowie

Mikołajki – 6 grudnia 2012 r. - Gminny 
Ośrodek Kultury w Janowie

Wigilia – 20 grudnia 2012 r. - Gminny 
Ośrodek Kultury w Janowie

Gmina Jedwabno
Dzień Marchewki – 15 października 

2012 r. – Jedwabno

Halloween – 30 października 2012 r. – 
Lipniki

II Konkurs Piosenki Patriotycznej –  
11 listopada 2012 r. – Jedwabno

Siatkówka dla wszystkich – 17 listopa-
da 2012 r. – Jedwabno

Dzień Seniora – 24 listopada 
2012 r. – Lipniki

Andrzejki – 30 listopada 2012 
r. – Narty, Burdąg, Jedwabno

Mikołajki – 6 grudnia 2012 r. – 
Jedwabno

Kormorany – 8 grudnia 2012r. 
– Jedwabno

Gminne Jasełka – 14 grudnia 
2012 r. – Jedwabno GOK

Jasełka – 16 grudnia 2012 r. – 
Nowy Dwór

Choinka dla dzieci – 21 grud-
nia 2012 r. – Narty

Sylwester – 31 grudnia 2012 r. –  
Witowo

Przywitanie Nowego Roku – 31 grudnia 
2012 r. – Jedwabno

Gmina Kozłowo 
Dzień Seniora – 05 paź-

dziernika 2012 r. – GCKiS  
w Kozłowie

Gminne eliminacje – Przegląd 
Pieśni Patriotycznej – paź-
dziernik 2012 r. – GCKiS w 
Kozłowie

Dzień Edukacji Narodowej – 
12 października 2012 r. 

Narodowe Święto Niepodle-
głości – 11 listopada 2012 r. – 
Kościół Parafialny w Kozłowie 

Andrzejki – listopad - GCKiS w Kozło-
wie

Bal Andrzejkowy – listopad - GCKiS  
w Kozłowie

IV Mikołajowy Turniej Taekwon-
do – 8 grudnia 2012 r. - GCKiS  
w Kozłowie

Wybory Miss Nastolatek – 17 
grudnia 2012 r. - GCKiS w Kozłowie

Konkurs Bożonarodzeniowy – gru-
dzień 2012 r. – Gminna Biblioteka 
Publiczna w Kozłowie

Spotkanie Wigilijne – grudzień - 
GCKiS w Kozłowie

Bal Sylwestrowy – 31 grudnia 
2012 r. - GCKiS w Kozłowie

Gmina Nidzica
Jarmark Kolekcjonerski – 6 paździer-

nika 2012 r. – Kamionka, Garncarska 
Wioska

Dzień Edukacji Narodowej – 12 paź-
dziernika 2012 r. 

Dzień Białej Laski – 17 października 
2012 r. 

Maraton kulturalny - nidzickie spotka-
nia z książką i teatrem – październik 
2012 r. 

Zaduszki Muzyczne – 28 października 
2012 r. 

XII Powiatowy Konkurs o Regionie –  
listopad 2012 r.

VI Powiatowy Przegląd Pieśni i Piosenki 
Patriotycznej – listopad 2012 r. 

Przegląd małych Form teatralnych –  
listopad 2012 r. 

Obchody Honorowych dawców krwi – 
listopad 2012 r. 

Olimpiada promocji zdrowego stylu ży-
cia dla uczniów wszystkich typów szkół 
– listopad 2012 r.

Podnoszenie Ciężarów Mistrzostwa 
województwa Warmińsko-Mazurskiego 
młodzieży do lat 18 - listopad 2012 r. 

Jarmark Mazurski – 3 listopada 2012 r. 
– Kamionka, Garncarska Wioska

Dzień Odzyskania Niepodległości –  
11 listopada 2012 r.

Dzień Seniora – 14 listopada 2012 r. 

Człowiek Integracji Społecznej –  
23 listopada 2012 r.

Andrzejkowy Bal Koszykowy – 27 listo-
pada 2012 r.

Jarmark Bożonarodzeniowy – 1 grudnia 
2012 r. – Kamionka, Garncarska Wioska

Mikołajkowy Turniej Koszykówki Dziew-
cząt oraz społeczności szkolnej i lokal-
nej – 1 grudnia 2012 r.

Mikołajki – 6 grudnia 2012 r.

Dzień Dobroczynności – 6 grudnia 2012 r. 

Sylwester w mieście – 31 grudnia  
2012 r. 
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CO, GDZIE, KIEDY? KALENDARIUM: PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2012 R.

Gmina Dźwierzuty
Żurawinki – 6 października – Popowa 

Wola

Uroczystość Klubu Honorowych Daw-
ców Krwi – 17 listopada 2012 r. 

Andrzejki – magiczny wieczór – listopad 
2012 r.

Mikołajki dla dzieci – 6 grudnia 2012 r.

XII Przegląd Kolęd i Pastorałek – gru-
dzień 2012 r.

Spotkanie opłatkowe – grudzień  
2012 r.

Sylwester z GOKSiR – 31 grudnia  
2012 r. 

Gmina Rozogi
Akademia z okazji Narodowego Święta 

Niepodległości – 11 listopada 2012 r.

Andrzejkowe wróżby dla dzieci – listo-
pad 2012 r.

Spotkanie ze Świętym Mikołajem –  
6 grudnia 2012 r. 

II Przegląd kolęd i psatorałek dla dzieci 
i młodzieży – grudzień 2012 r.

Wigilia Trzech Pokoleń – 16 grudnia 
2012 r.

Bal Sylwestrowy – 31 grudnia 2012 r. 

Gmina Wielbark 
Pamiętajmy o wszystkich grobach  

w naszej gminie – październik 2012 r. 

Mikołajki dla dzieci uczęszczających na 

zajęcia do GOK – 6 grudnia 2012 r. 

Konkurs na najpiękniejszy stroik świą-
teczny – 14 grudnia 2012 r. 

Międzygminny Przegląd Kolęd  
i Pastorałek „Kantyczki 2012“ –  

18 grudnia 2012 r. 

Gmina Świętajno 
Dzień Patrona – uroczystość śro-
dowiskowa – październik 2012 r. – 
SP Kolonia

Święto Drzewa – październik 
2012 r. – Spychowo

Rocznica nadania imienia szkole 
I. Krasickiego – październik 2012 r. 
– SP w Świętajnie

Dni Patrona Szkoły – listopad 
2012 r. – SP w Jerutkach

Międzyszkolny Przegląd Pieśni 
Patriotycznych – listopad 2012 r. – SP  
w Świętajnie

Rogowisko – warsztaty waltorniowe – 
listopad 2012 r. – Spychowo

Wieczornica z okazji rocznicy odzy-
skania niepodległości przez 
Polskę połączony z konkur-
sem piosenki patriotycznej 
– 11 listopada 2012 r. – SP 
w Kolonii

Święto Chórów „Cecyliada 
– Jerutki 2012” – listopad 
2012 r. – Jerutki

Wspólne kolędowanie 
– grudzień 2012 r. – SP  
w Świętajnie

Budowa Szopki Bożona-
rodzeniowej – 15 grudnia 
2012 r. – Centrum Świę-
tajna

Wigilia Stowarzyszeń z 
terenu gminy – grudzień 2012 r. – SP  
w Kolonii

Pokaz sztucznych ogni – 31 grudnia 
2012 r. – Spychowo

Gmina Pasym
Zajęcia w kołach zainteresowań: ta-

neczne, teatralne, plastyczne, wokalne 
październik – grudzień 2012 r. 

Andrzejkowy Bal Seniora – 
listopad 2012 r. 

Mikołajki – 6 grudnia 2012r. 

Gmina Iłowo-Osada
Dzień Edukacji Narodowej 
– 14 października 2012 r. –  
GOKiS Iłowo-Osada

Biesiada mazurska –  
październik 2012 r. – Narzym

Święto Niepodległości – 11 listopada 
2012 r. – GOKiS Iłowo-Osada

Festiwal Twórczości Religijnej 
„FERA 2012” – 25 listopada GOKiS  
Iłowo-Osada

Mikołajki – 6 grudnia 2012 r. – GOKiS 
Iłowo-Osada

Gmina Działdowo
VI Edycja Ligi Halowej Piłki Nożnej 

Dziewcząt – październik 2012 r. –  
Burkat

VII Mistrzostwa Gminy w Indywidu-
alnym Turnieju Tenisa Stołowego –  
listopada 2012 r. – Burkat

Akademia z okazji 11 listopada –  
listopad 2012 r. – Turza Wielka

Wystawa Bożonarodzeniowa –  
8 grudnia 2012 r. – Ruszkowo

Gmina Płośnica
Przedstawienie muzyczno- poetyckie 

„Dni Papieskie”- październik 2012 r. 

Uroczystość- z okazji 50-lecia pożycia 
małżeńskiego – październik 2012 r. 

Przedstawienie muzyczno - poetyckie 
z okazji rocznicy odzyskania niepod-
ległości „Noc Listopadowa” – listopad 
2012 r. 

Imprezy andrzejkowe dla grup teatral-
nych w szkołach – listopad 2012 r.

Wieczór wróżb andrzejkowych  
w Płośnicy – listopad 2012 r. 

Gminny konkurs plastyczny na kartę 
Bożonarodzeniową – grudzień 2012 r. 

Mikołajkowa zabawa i dyskoteka dla 
dzieci – grudzień 2012 r. 

Wigilijne Spotkanie Klubu Seniora – 
grudzień 2012 r. 
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DZIAŁANIA

Jak wszyscy wiemy zbliża się nowy okres 
programowania i nowe wyzwania dla eko-
nomii społecznej. Trwają już prace i kon-
sultacje nad dokumentami strategiczny-
mi, które wyznaczą kierunki dla ekonomii 
społecznej na lata 2014-2020.  Obecnie 
dyskutuje się nad podejmowaniem dzia-
łań sieciujących i integrujących organiza-
cje i podmioty, które wspierają wdrażanie 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
W odpowiedzi na rekomendację Departa-
mentu Pożytku Publicznego MPiPS Fun-
dacja Fundusz Współpracy prowadząca 
Centrum Ekonomii Społecznej w Kamion-
ce, zorganizowała 2 lipca w Olsztynie 
spotkanie sieciujące Ośrodki Wsparcia 
Ekonomii Społecznej  i Regionalne Ośrod-
ki Europejskiego Funduszu Społecznego  
z województwa warmińsko-mazurskiego. 

Głównym celem spotkania było zainicjo-
wanie współpracy wszystkich instytucji 
zaangażowanych w koordynację sieci 
Regionalnych Ośrodków EFS (ROEFS) 
i Ośrodków Wsparcia ES (OWES), stąd 
wśród uczestników znaleźli się przedsta-
wiciele i przedstawicielki: Urzędu Mar-
szałkowskiego tj. Regionalnego Ośrod-
ka Polityki Społecznej, Departamentu 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Krajowego Centrum Projektów EFS oraz 
Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej  
i Regionalne Ośrodki Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.

Spotkanie, oprócz zacieśnienia współpra-
cy obu sieci, miało również przyczynić się 
do zapewnienia komplementarności dzia-
łań oraz odpowiedniego standardu ofero-

Zaproszenie Lokalnych Grup Działania do wspólnych działań na rzecz ekonomii społecznej

wanych usług. Kwestie te są szczególnie 
ważne nie tylko z punktu widzenia bieżącej 
działalności, lecz także w perspektywie 
programowania strategicznego i operacyj-
nego na kolejne lata. Podczas spotkania 
dyskutowano nad obszarem współpracy 
m.in. w zakresie obsługi klienta czy in-
formowania o obu sieciach. Wielokrotnie 
proponowano również nawiązanie współ-
pracy z Lokalnymi Grupami Działania z ob-
szaru województwa - z uwagi na zbliżony 
zakres działań i nieocenione doświadcze-
nie w tworzeniu partnerstw zrzeszających 
przedstawicieli lokalnych organizacji oraz 
mieszkańców danego obszaru. W najbliż-
szym czasie planowane są kolejne spo-
tkania tego typu, do udziału w których już 
teraz serdecznie zapraszamy.

Odwiedzili nas - LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
W dniach 26-28 września br. odwiedzili nas przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Doliny 
Baryczy” z siedzibą w Miliczu. Tematem przewodnim trzydniowej wizyty studyjnej były przykłady pomysłów na 
budowanie ofert turystycznych i wiosek tematycznych bazujących na zasobach lokalnych oraz aktywność grup 
nieformalnych i wiejskich stowarzyszeń. 

W środę w godzinach popołudniowych 42 – osobowa grupa z Milicza przy-
jechała do Nidzicy a ich wizyta rozpoczęła się od zwiedzania górującego 
nad miastem zamku. Podczas 3 dni nasi goście odwiedzili Stowarzyszenia 
działające na terenie LGD, tam zapoznali się z przykładami aktywności lo-
kalnej mieszkańców wsi, korzystania ze środków w ramach Osi 4 – Leader 
oraz z dotacji w ramach programu Działaj Lokalnie. Poznali ideę funkcjono-
wania przedsiębiorstwa społecznego na przykładzie Wioski Garncarskiej. 
Spotkali się z oryginalnymi twórcami lokalnymi oraz poznali ciekawe przy-
kłady na budowanie ofert turystycznych. Zapoznali się także z nowatorską 
inicjatywą klastrową utworzoną na terenie LGD Brama Mazurskiej Krainy 
polegającą na stworzeniu trwałych ram współpracy pomiędzy organiza-
cjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami oraz samorządami lokalnymi – 
klaster społeczny „Szlak Dziedzictwa Kulturowego”. 

Obserwacje, dyskusje i wspólne spotkania to cenne doświadczenia, które 
z pewnością pozytywnie przyczynią się do poprawy życia społeczności lo-
kalnej obu LGD. Dziękujemy serdecznie gościom za przyjazd oraz wiersz, 
który o nas dla nas napisali.  

OMULEW, OMULEW – WODO PRZEŹROCZYSTA, 
ZIELONA WŚRÓD SZUWARÓW, GŁĘBOKA I CZYSTA.

NA 6-CIU-SET HEKTARACH ROZLEWASZ SWE FALE, 
POŚRÓD OLCH, WIERZBY I PAŁKI WYGLĄDASZ WSPANIALE.

NAD TOBĄ KRĄŻY ORZEŁ, RYBOŁÓW I KANIA, 
KORMORAN, ŁABĘDŹ I CZAPLA MAJĄ TU MIESZKANIA.

KOCZUJĄ TUTAJ MEWY, BOBRY POMIESZKUJĄ, 
RYSIE I JELENIE DOBRZE W KNIEI SIĘ CZUJĄ.

POMOSTY WŚRÓD SZUWARÓW NA WĘDKARZY CZEKAJĄ, 
LESZCZ, LIN, SANDACZ, UKLEJA ZŁOWIĆ SIĘ TU DAJĄ.

CZASEM SZCZUPAK PRZEPŁYNIE, AMUR LUB TOŁPYGA, 
RÓWNIEŻ KARP SWOJĄ ŁUSKĄ W CHŁODNEJ WODZIE MIGA.

W DALI MAMY NIDZICĘ I WIEŻĘ ZAMKOWĄ 
A W WIKNIE GAWRĘ – NAS GOŚCIĆ GOTOWĄ.

Z DOLINY BARYCZY TUTAJ PRZYJEŻDŻAMY 
Z OKOLIC MILICZA UKŁON ODDAWAMY.

RÓWNIEŻ MY Z PAKOSŁAWSKA PIĘKNIE DZIĘKUJEMY 
O PIĘKNIE WARMII I MAZUR WSZYSTKIM OPOWIEMY.

Rozalia Kindrat
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KUCHNIA MAZURSKIEJ KRAINY

I miejsce w kategorii potrawy z mięsa: Kiełbasa Stefana - Pan Stefan Guba z Janowa 

Składniki:	mięso	wieprzowe	 z	 łopatki	 80%,	mięso	wołowe	 z	
udźca	20%,	jelita	wieprzowe,	sól	peklowa	20	g	na	1	kg	mięsa,	
pieprz naturalny, pieprz ziołowy, czosnek, drewno z olchy do 
wędzenia

Przygotowanie: 1 dzień – mięso kroimy na drobne kawałki do 
mielenia, dodajemy sól peklową i odstawiamy do lodówki

2 dzień – mięso wołowe mielimy na drobnym sicie, dodajemy 
przyprawy i dokładnie mieszamy. Mięso wieprzowe mielimy 
na grubym sicie, dodajemy do wołowego i masujemy do uzy-
skania jednolitej masy. Otrzymaną masę nadziewamy do wy-
płukanych jelit i dzielimy na pęta. Otrzymany produkt wędzimy 
w wędzarni do uzyskania wiśniowego koloru. Następnie ukła-
damy do gorącej wody – 95°C na 7-8 minut. Po wystudzeniu 
podajemy.

II miejsce w kategorii potrawy z ryb: Lin w śmietanie – Pan Piotr Wadecki z Nidzicy 

Składniki:	lin,	śmietana	36%	-	2	lub	3	opakowania	(250	g),	cebula	–	 
2 średnie sztuki, pół kostki masła, 2 łyżki oliwy, sól, pieprz

Przygotowanie: rybę należy wypatroszyć, obciąć głowę, dokładnie 
umyć, pokroić w dzwonka o grubości mniej więcej 3-4 cm, następ-
nie posolić i skropić delikatnie sokiem z cytryny. Rybę smażymy 
na maśle ok. 3-4 minuty, dodajemy cebulę, zalewamy śmietaną  
i dusimy ok. 20 minut.

Potrawa najlepiej smakuje ze świeżym chlebkiem i masełkiem

II miejsce w kategorii desery: Ciasto serowe z marmoladą – Pani Elżbieta Łapińska z Wielbarka

Składniki: 40 dag mąki, 25 dag twarogu, 15 dag cukru, 2 jaja,  
8 łyżek oleju, 1 proszek do pieczenia, 900 g marmolady tradycyj-
nej, kruszonka z 50 g margaryny

Przygotowanie: z podanych składników zagnieść ciasto, rozło-
żyć na prostokątną, wysmarowaną i posypaną bułką tartą blasz-
kę, rozsmarować lub pokroić w cienkie plastry marmoladę i po-
sypać kruszonką, piec w temperaturze 190°C przez 45 minut.

Uwaga!!!

„Turystyczna Brama Mazurskiej Krainy” jest otwarta na szeroką współpracę redakcyjną. Mieszkańców ob-
szaru 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 będą inspiracją dla innych 

w działaniu na rzecz aktywizacji i poprawy życia mieszkańców. 

Wszystkie informacje prosimy wysyłać na adres e-mail: kwartalnik@lgdbmk.pl



TURYSTYCZNA BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY12

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Kwartalnik współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

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
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Barbara Tyszka

lgd@nida.pl
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