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Drodzy Czytelnicy,
Przed nami „gorące” wakacje. Pozostało nam ostatnie
w obecnej edycji PROW
LEADER rozdanie dotacji na
realizację „małych projektów”.
Zapraszamy chętne organizacje pozarządowe i inne podmioty, które posiadają możliwości
i zasoby sprawnej realizacji projektu, do składania wniosków.
Zapraszamy także organizacje pozarządowe do zgłaszania się do programu
„wioski tematyczne” realizowanego przez konsorcjum,
którego liderem jest Fundacja
NIDA.

Projekt dofinansowany jest
w ramach Funduszy EOG przez
Fundację im. Stefana Batorego
w Warszawie.
Rozpoczęliśmy przygotowanie aktualizacji i działań w ramach lokalnej strategii rozwoju. Zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji, uwag,
komentarzy.
Zapraszamy na wydarzenia
organizowane na terenie LGD
oraz o włączanie się w ich
organizację.
Krzysztof Margol

Przepisy na pyszne dania czytaj str. 11
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WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
Noc Świętojańska w Wysokiej
W nocy z 20 na 21 czerwca we wsi
Wysoka świętowano jak za prasłowiańskich czasów noc ognia, wody,
słońca, księżyca, urodzaju, miłości,
płodności i radości czyli
Noc Kupały, Sobótkę lub
jak kto woli Noc Świętojańską. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie
Wspierania Rozwoju Wsi
Wysoka. Tegoroczna Noc
Świętojańska
rozpoczęła się występem zespołu
ludowego „Wesoła Ferajna” z Pożar. Następnie
na scenie zagościł zespół
„Echo” ze Skurpia oraz
Kapela Jendruli działająca
przy GOKiS w Działdowie.
Niepowtarzalnym urokiem zachwycały wianki zgłoszone do konkursu na
najpiękniejszy wianek. Okazało się, że
i tutaj uczestnicy wykazali ogromne
STOP CHOROBOM
CYWILIZACYJNYM
W ramach realizacji tzw małych
projektów odbył się dla mieszkańców obszaru LGD cykl warsztatów
na temat upowszechniania wiedzy
o chorobach cywilizacyjnych oraz alternatywnych
metodach walki z nimi.
Organizatorem warsztatów było Stowarzyszenie
„Chorcylia, stop chorobom cywilizacyjnym”.
W ramach projektu odbyły się 3 warsztaty dla 20
osobowej grupy uczestników. Pierwsze spotkanie dotyczyło stresu, który
w bardzo istotnej mierze
przyczynia się do powstania chorób cywilizacyjnych. Uczestnicy warsztatów uczyli się jak rozpoznać u siebie
konkretne objawy stresu oraz dobrać
i zastosować odpowiednie techniki

zaangażowanie i poszanowanie dla
tradycji ludowej wykorzystując zioła
i kwiaty polne, za co zostali nagrodzeni upominkami. Dużym zainteresowaniem cieszył się także konkurs
na szukanie kwiatu paproci, za znale-

zienie którego wyznaczono nagrodę.
Chętnych do szukania kwiatu, który
zakwita tylko raz w roku było wielu,
ale znalazcą mogła zostać tylko jedna
redukcji jego. Kolejne spotkanie
było
poświęcone
uzależnieniom,
czyli ich rozpoznanie, przyczyny
oraz jak skutecznie z nimi walczyć.
Dwa pierwsze spotkania prowadziła psychoterapeutka Pani Monika
Zalaśkiewicz. Ostatnie spotkanie

osoba. Wspólne biesiadowanie przy
ognisku organizator umilił przygotowanym poczęstunkiem. Atrakcją wieczoru była niezwykła podróż w świat
muzyki elektronicznej połączonej
z oszałamiającymi efektami świetlnymi
i laserowymi, pokazami przestrzennymi w 3D tworzącymi wizualizacje różnorodnej
tematyki. Podziwiać można
było motywy ekologiczne,
abstrakcyjne,
kosmiczne.
Finałowym akcentem kończącym część artystyczną
tegorocznej Nocy Świętojańskiej był pokaz fajerwerków,
a później zabawa taneczna
przy muzyce.
„Festiwal Nocy Świętojańskiej”
współfinansowany
był ze środków Unii Europejskiej w
ramach osi 4 – LEADER Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.
alternatywny sposób radzenia sobie
z chorobami cywilizacyjnymi. Zajęcia
poprowadził psycholog Pan Jacek
Doliński. Spotkanie zakończyło się
warsztatami garncarskimi, podczas
których każdy uczestnik miał okazję
poznać tajniki pracy na kole garncarskim, a także ulepić sobie garnuszek
z gliny.
Ważnym aspektem wszystkich warsztów było uświadomienie społeczności
lokalnej, że choroby cywilizacyjne są
uleczalne a ludzie nimi dotknięci są
w stanie funkcjonować w życiu społecznym i nie są „gorsi” od ogółu społeczeństwa. Takie spotkania są potrzebne gdyż choroby cywilizacyjne są
nadal w większości polskich domów
tematem tabu.

w ramach projektu odbyło się w Kamionce tematem przewodnim było
rozwijanie pasji i zainteresowań jako

Projekt „Podaj dłoń – cykl warsztatów dla mieszkańców obszaru LGD”
współfinansowany był ze środków
Unii Europejskiej w ramach Osi 4 –
Leader Programu Rozwoju Obszaru
Wiejskich na lata 2007-2013.

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA
LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA OKRES 2014-2020
Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” przygotowuje program działań na lata 2014-2020.
Prosimy o podzielenie się spostrzeżeniami na temat dotychczas realizowanych projektów oraz pomysłami,
jakie działania należy uwzględnić w nowym okresie. Wyniki konsultacji wykorzystane zostaną w opracowywanej
strategii. Aby wziąć udział w konsultacjach społecznych należy wypełnić ankietę, która znajduje się na stronie
internetowej www.lgdbmk.pl i wysłać ją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lgd@nida.pl lub
tradycyjnie na adres Biura LGD, Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica.
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Uwaga! Ostatni nabór na tzw. małe projekty w ramach PROW 2007-2013
Informujemy o możliwości składania wniosków za pośrednictwem LGD „Brama Mazurskiej Krainy” w ramach działania na tzw. „Małe projekty”. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy składać osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie od 11.08.2014r. do 25.08.2014r. Formularze
wniosków wraz z niezbędną dokumentacją dostępne są na stronie internetowej : www.lgdbmk.pl (zakładka: Konkursy
PROW LEADER)
Przypominamy kto może być beneficjentem oraz jaka jest wysokość i forma pomocy w ramach wymienionego działania: 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 terenie;
2) Osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność 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. Całkowity planowany koszt projektu nie może
wynosić mniej niż 4 500,00 złotych, lecz nie więcej niż 100 000,00 złotych. Wysokość pomocy przyznanej na realizację
jednej operacji nie może przekroczyć 50 000,00 złotych oraz maksymalnie 200 000,00 złotych na jednego beneficjenta
w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. 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.
Limit środków dostępnych w naborze dla działania na tzw. „małe projekty” wynosi 390 606,63 zł
Na jakie projekty czeka LGD „Brama Mazurskiej Krainy”?
Zgodnie z opracowaną Lokalną Strategią Rozwoju zachęcamy do składania projektów w zakresie: uruchamiania
działalności turystycznej lub agroturystycznej, wytyczania lub oznakowania nowych tras turystycznych, utworzenia
punktów sprzedaży wyrobów rękodzielniczych, tworzenia i rozwijania działalności podmiotów gospodarczych, organizacji wydarzeń promocyjnych oraz 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 numerem telefonu: 89 625 43 37, za pośrednictwem poczty elektronicznej: e.wadecka@lgdbmk.pl, lgd@nida.pl, bądź
osobiście w biurze LGD, które mieści się przy placu Wolności 1 w Nidzicy, pok. 46.

Uwaga beneficjenci małych projektów!!!
- Informujemy, iż w związku ze zmianą rozporządzenia “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” pojawiła się możliwość
przedłużenia terminu zakończenia operacji, a tym samym złożenia wniosku o płatność do dnia 31 marca 2015 r.
Możliwość taką dopuszcza się jedynie do wniosków składanych w ostatnim naborze na tzw. „małe projekty”.
Przypominamy, że beneficjenci poprzednich naborów w ramach Osi 4 - LEDADER zobowiązani są złożyć wniosek
o płatność do dnia 31 grudnia 2014 r.
- Beneficjentom, którzy w ramach realizowanych operacji zaliczają VAT do kosztów kwalifikowalnych, przypominamy
o konieczności przedłożenia w Urzędzie Marszałkowskim wraz z wnioskiem o płatność indywidualnej interpretacji
podatkowej. Opłata wynosi 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem
wniosku. Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa interpretację indywidualną wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak
nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Do trzymiesięcznego terminu nie są wliczane terminy przewidziane dla dokonania określonych czynności np. wezwania do uzupełnienia. Więcej informacji oraz wniosek
o wydanie indywidualnej interpretacji znajduje się na stronie www.lgdbmk.pl
- Na realizacje „małych projektów” w ramach Programu PROW na lata 2007-2013 LEADER na obszarze działania LGD
„Brama Mazurskiej Krainy” organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o pożyczkę ze środków funduszu pożyczkowego. Pożyczki są nieoprocentowane i przeznaczone na prefinansowanie otrzymanych dotacji z w/w programu.
Udzielane są do wysokości 16 000,00 zł a maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 12 miesięcy, jednak może być
zmieniony w uzasadnionych przypadkach. Więcej informacji na temat Funduszu pożyczkowego – linia pożyczkowa dla organizacji pozarządowych na realizację „małych projektów” w ramach Programu LEADER można uzyskać
w Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA, pod numerem telefonu 89 625 36 51. Regulamin oraz wzór wniosku znajdują się
na stronie internetowej www.nida.pl w zakładce PROGRAMY
TURYSTYCZNA BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY
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LEGENDY MAZURSKIEJ KRAINY
O pewnym zakrystianie
- Jedwabno
W Jedwabnie mieszkał niegdyś pewien
zakrystian, który gdy miał umrzeć jakiś
mieszkaniec wsi, widział kościół jasno
oświetlonym.
Tą umiejętność zakrystian pozyskał
w wyniku sprzeniewierzenia się swojej funkcji. Pewnego razu, gdy bił
w dzwony stanął przed nim niewielki
człowieczek. Przybysz poprosił, aby
za każdym razem kościelny oddawał
mu część pieniędzy z kolekty oraz
darowywał nieco wina mszalnego.
W zamian zostanie obdarowany umiejętnością, jakiej nie posiadał jeszcze
żaden człowiek. Zakrystian naradził się

ze swoją żoną i przystał na propozycję człowieczka. Po roku od zawarcia
umowy człowieczek nadal nie wypełniał swojego przyrzeczenia, czego nie
omieszkał mu wypomnieć kościelny.
Gdy nieznajomy poprosił o zwłokę,
zakrystian pobił go tak, aż żal było
patrzeć. Człowieczkowi – a był to kłobuk, w końcu udało się uciec. Szybko
wspiął się wysoko po dzwonniczej linie.
Z góry zakrzyknął, iż kościelny poniesie
karę, za to, że był niecierpliwy. Teraz,
każdego razu, gdy ktoś we wsi będzie
miał umrzeć, na ołtarzu zapłonie świeca. Ale będzie mógł ją zobaczyć tylko
zakrystian! Tak też się stało. Kościelny
był tak zrozpaczony darowaną zdolnością, aż któregoś dnia powiesił się

na linie od dzwonu. Dar widzenia zapowiedzi śmierci ów zakrystian otrzymał dlatego, iż nadużył zaufania związanego ze swoja funkcją w kościele.
Inni ludzie mogli ten dar zdobyć, gdy
przez dziurkę od klucza zajrzeli do izby,
w której na marach leżał nieboszczyk.
W niemieckim zapisie tego podania
ów człowieczek nazwany był „koboldem”,którego akurat tutaj można
utożsamiać z diabłem. Konsekwencją zawarcia przez zakrystiana umowy z demonem stał się dar, jakiego
faktycznie nie posiadał jeszcze żaden
człowiek. Lit.: Pohl 1943, s.79.
OPRACOWAŁ:
Ryszard Oswald Bandycki

INICJATYWY

Wieś z pomysłem na siebie
Wioska Garncarska, Górnicza, Kwiatowa, Piracka – w Polsce powstaje coraz więcej wsi tematycznych. Teraz połączą one swoje siły,
by skuteczniej przyciągać turystów na tereny wiejskie.

Partnerzy – Fundacja NIDA (lider konsorcjum) we współpracy ze Stowarzyszeniem Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw
Pozarządowych TŁOK w Toruniu, Centrum Doradczym Programów Pomocowych w Kamionce, Stowarzyszeniem Mieszkańców
i Miłośników Piły nad Brdą BUKO oraz Przedsiębiorstwem Społecznym „Garncarska Wioska” – realizują projekt dofinansowany
w ramach Funduszy EOG dotyczący rozwijania idei oraz wzmacniania wiosek tematycznych w Polsce.Wioski tematyczne – czyli wsie
z motywem przewodnim – to innowacyjny sposób na ożywienie gospodarki wiejskiej oraz zapewnienie mieszkańcom wsi alternatywnych dochodów. Oferta wsi tematycznych – budowana na bazie zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych danej miejscowości – pozwala przyciągnąć na tereny wiejskie turystów oraz zintegrować mieszkańców wsi. Dotychczas działające oddzielnie
gospodarstwa agroturystyczne łączą siły i wspólnie tworzą markę miejscowości i lokalnych produktów.
Teraz współpraca będzie możliwa na większą skalę. W ramach projektu „Wioski tematyczne – dywersyfikacja przychodów wiejskich
organizacji pozarządowych” utworzona zostanie sieć współpracujących ze sobą 30 wiosek tematycznych z całej Polski. Przedstawiciele organizacji prowadzących wioski rozwiną swoje kompetencje i umiejętności. Opracowane i przetestowane zostaną produkty
i usługi wiosek. Projekt – który potrwa do marca 2016 roku – pozwoli zdywersyfikować dochody wiejskich organizacji pozarządowych oraz wzmocnić kondycję trzeciego sektora na wsi.
Do 30 września 2014 roku przyjmowane są zgłoszenia organizacji pozarządowych do udziału w projekcie. Zapraszamy do udziału
w konferencjach oraz do zgłaszania „wiosek tematycznych” do projektu „Wioska tematyczna – wieś z pomysłem – pomysł na wieś”.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt realizowany jest w ramach Programu Obywatele dla Demokracji. Szczegółowe informacje
o projekcie zamieszczone są na stronie www.nida.pl („wioski tematyczne”). Pytania i dodatkowe informacje: tel. 882 189 464 e-mail: wioskitematyczne@nida.pl , adres pocztowy: Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA, 13-100 Nidzica, ul. Rzemieślnicza 3.
Projekt „Wioski tematyczne – dywersyfikacja przychodów wiejskich organizacji pozarządowych” to jeden z 9 wniosków, które uzyskały wsparcie w ramach programu „Obywatele dla Demokracji” (projekty systemowe) realizowanego przez Fundację im. Stefana
Batorego w Warszawie. Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji
pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju.
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Duże Targi Małych Projektów
W słoneczny, majowy dzień rozpoczęły się w Garncarskiej Wiosce
w Kamionce pierwsze targi małych
projektów, w których uczestniczyło osiem lokalnych grup działania
z naszego województwa. Targi zostały zoraganizowane w ramach
projektu współpracy.
To niezwykłe wydarzenie rozpoczęło się prezentacją około 49 małych
projektów. Stoiska Garncarskiej

Wioski zamieniły się w barwne iniscenizacje przedstawiające zrealizowane projekty. Odnaleźć tam
można było motywy historyczne,
muzyczne, kulinarne, a także nawiązujące do jakże bogatego dziedzictwa kulturowego obszaru Warmii
i Mazur.

Projekty reprezentujące obszar
działania LGD „Brama Mazurskiej
Krainy” obejmowały operacje zrealizowane na terenie naszych trzech
powiatów. Jednym z pokazywanych projektów była znajdująca
się w Kamionce Kuźnia Mazurska,
w której odbywały się pokazy

kowalskie. Projekt ten został zrealizowany przez Nidzicką Fundację
Rozwoju „NIDA”. Fundacja podczas
targów pokazała jeszcze
jedną inwestycję, która
również powstała w ramach małych projektów
i był to fragment Rajskiego Ogrodu – Ogród
Tajemnic.
Uczestnicy
Targów mieli okazję
obejrzeć cały Ogród,
który jako pierwszy
w
naszym
województwie
jest
ogrodem
pokazowym
i stał się nową
atrakcją
turystyczną.
Na kolejnym stoisku
Gmina Iłowo-Osada zaprezentowała
krótką
część artystyczną i kulinarną z niezwykłego wydarzenia jakim była Biesiada Mazurska. Panie
z zespołu ludowego
ubrane w regionalne, kolorowe stroje bawiły publiczność
przyśpiewkami, a także
częstowały smakołykami
serwowanymi podczas
Biesiady. Fundacja Kreolia Kraina Kreatywności
z Jerutek zaprezentowała dwa projekty „Sielski Amfiteatr
w
Kreolii”
oraz „Polana
Rekreacji i Sportu
w
Kreolii”.
Na stoisku Kreolii można było podziwiać także prezentację z zakresu florystyki. Ostatnim
projektem prezentowanym podczas targów
z naszego obszaru był
projekt inwestycyjny polegający
na zakupie wyposażenia serowarni
do produkcji serów zagrodowych
realizowany przez Zajazd Tusinek
w Rozogach. Na stoisku można
było skosztować pysznych serów
oraz innych regionalnych samkołyków serwowanych przez właściciela

Zajazdu Pana Grzegorza Winiarka.
W czasie targów zadbano o ciekawe animacje, pokazy i warsztaty.

Na scenie pojawiła się Świąteczna Kapela” z Dobrego
Miasta.
Targi były również okazją do obchodów 20-lecia działalności Fundacji
„Nida”, na które zaproszono uczestników programów, wolontariuszy,
partnerów, sponsorów i przyjaciół
Fundacji. Na zakończenie spotkania i targów odbył się w Jarzębinowym Amfiteatrze uroczysty koncert,

w którym wystąpili: Marta Fitowska,
uczestniczka finałowego koncertu –
„Jazzmania w Stodole”, Krzysztof
Daukszewicz i „Czerwony Tulipan”.
Późnym
wieczorem
uczestnicy
przenieśli się do Maróza, gdzie na
drugi dzień odbyły się szkolenia
i warsztaty poświęcone nowemu
okresowi programowania w ramach
rozwoju obszarów wiejskich i inicjatywy LEADER.
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Festyn w Janowie
22 czerwca na rynku w Janowie odbył się festyn
„Święty Jan w Janowie”. Imprezę rozpoczął konkurs
„Wyścig Wynalazców - Z Pomysłem Do Mety” - II edycja.
Przygotowano 13 wspaniałych pojazdów napędzanych siłą
mięśni, które zaprezentowano przed jurorami i publicznością.
Zawodnicy startowali w dwóch kategoriach: Wynalazak
z klasą i Eko - Pojazd. Po dawce zdrowej rywalizacji akcja
festynu przeniosła się w okolice sceny a następnie barwny
korowód przemaszerował nad rzekę Orzyc, gdzie rozpalono
ognisko oraz puszczono kolorowe wianki. Publiczności
zaprezentował się młodzieżowy zespół hip-hopowy „Blok 61”,
który przyciągnął pod scenę młodszą część widowni.
Festyn zakończył się zabawą taneczną, którą poprowadził
zespół „Sadex” i przyjaciele.

Rajd rowerowy
W sobotę 24 maja br. Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku
przy współpracy z Nadleśnictwem zorganizował rajd
rowerowy dla dzieci. Trasa wiodła znakowanymi szlakami
po terenie Nadleśnictwa Wielbark. Uczestnicy rajdu wraz
z opiekunami odwiedzili leśną ścieżkę dydaktyczną
oznakowaną jako szlak zielony oraz leśniczówkę Wielbark,
Rokitkę i leśniczówkę Karolinka przy szlaku czerwonym.
Jednym z punktów programu było odwiedzenie pomnika
generała Samsonowa gdzie młodzież poznała historię
początkowych działań I Wojny Światowej na Mazurach.
Kolejną atrakcją było pieczenie kiełbasek przy ognisku
przygotowanym przez Pracowników Nadleśnictwa.
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WYDARZENIA

7 czerwca br. w Kamionce odbył się I Bieg Niezapominajki, w którym wzięły udział 53 osoby. Celem tego wydarzenia było
uczczenie rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku – RAZEM 89. Trasa biegła drogą szutrową przez miejscowości KamionkaPawliki- Warzyny. Tego samego dnia odbył się także już po raz drugi festiwal piosenki dziecięcej. W sobotnie popołudnie
widownia Jarzębinowego Amfiteatru zapełniła się gośćmi oraz rodzicami, którzy podziwiali swe pociechy. Na scenie wystąpiło,
aż 10 uczestników. Najmłodsi mieli zaledwie po 5 lat. Organizatorem obu wydarzeń był Nidzicki Fundusz Lokalny.

„Świętojanki” to święto związane z letnim przesileniem słońca, obchodzone w czasie najkrótszej nocy w roku. Świętojanki
w gminie Jedwabno rozpoczęły się od poszukiwania kwiatu paproci w miejscowości Narty. Następnie odbył się edukacyjny
pokaz ratowniczy Fundacji Autrimpus Szczytno oraz przedstawione zostały podstawowe zasady bezpiecznego zachowania
się nad akwenem wodnym. Kolejno świętojańskie swawole otworzył taniec rusałek z wiankami, na co dzień członkiń grupy
tanecznej z GOKu w Jedwabnie, a w nastrojowy klimat wprowadził uczestników imprezy zespół muzyczny ”Ę” ze Szczytna.
Następnie rozpoczęło się plecenie i puszczanie wianków. Ten magiczny wieczór nad jeziorem Świętajno zakończył się
niesamowitym występem Teatru Ognia z Jedwabna.
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CO, GDZIE, KIEDY? KALENDARIUM: LIPIEC – WRZESIEŃ 2014 R.
Gmina Wielbark
 Koncert – 27 lipiec 2014 r. – Kościół Ewangelicki w Wielbarku
 „Wakacje z GOK-iem” – lipiec – sierpień
2014 r.
 Koncert poezji śpiewanej – 10 sierpnia 2014
r. – GOK w Wielbarku
 Otwarcie
szlaku
samochodowego
– 24 sierpnia 2014 r.
 Projekcja filmu w ramach Kina Letniego
– 30 sierpnia 2014 r.
 „Dzień pieczonego ziemniaka” – wrzesień
2014 r.
 Festiwal Grzybów „Grzybowanie 2014”
– 21 września 2014 r. – Stadion Leśny
w Wielbarku
 „II Wystawa Gołębi Pocztowych w Wielbarku” – wrzesień 2014 r.

Gmina Szczytno
 „ Letnie czytanie” - czytanie literatury pięknej w plenerze – lipiec – sierpień 2014 r.
 Dożynki gminne – 24 sierpnia 2014 r.
– Olszyny
 „Narodowe czytanie” 2014 - głośne czytanie fragmentów powieści H. Sienkiewicza –
wrzesień 2014 r.
 „Tydzień Zakazanych Książek” – wrzesień 2014 r.

 Festiwal Ballad Bułata Okudżawy, Targi
Ekonomii Społecznej – 2 sierpnia 2014 r.
– Garncarska Wioska, Kamionka
 Festyn sportowo-rekreacyjny – sierpień
2014 r. - Stadion leśny w Wiknie
 Nidzickie Targi Rzemiosła – 30 - 31 sierpnia
2014 r. – Rynek miasta
 Rocznica Bitwy Warszawskiej, Święto Wojska Polskiego – 15 lipca 2014 r. – Zamek
 Dzień Motyla w Rajskim Ogrodzie – 16 sierpnia 2014 r. Garncarska Wioska, Kamionka
 III Turniej Plażowej Piłki Siatkowej „ ZOO i S
Volley Beach” – 16 sierpnia 2014 r. - Boisko
przy Jeziorku Miejskim
 Merida MazowiaMTB.pl – 17 sierpnia
2014 r. - Park nad jeziorkiem, teren gminy
 Festyn dla mieszkańców Gminy Nidzica
– sierpień 2014 r. – Jabłonka
 Warmia Mazury Senior Games 2014 Podnoszenie Ciężarów – 30 – 31 sierpnia 2014 r.
- Hala widowiskowo – sportowa
 Skate Day 4 – 30 sierpnia 2014 r. – Skate Park
 Piknik naukowy, Spektakl „Powiemy wam
wiersze”, Uroczyste rozdanie stypendiów
Nidzickiego Funduszu Lokalnego – 6 września 2014 r. – Garncarska Wioska, Kamionka
 Gminne Dożynki – 6 wrzesnia 2914 r.
- Park nad jeziorkiem
 Obchody rocznicowe I wojny światowej
– 10 – 11 września 2014 r. – Zamek

Gmina Pasym
 Ryby mają głos- cykliczne spotkania wędkarskie
- 7,13, 27 lipca, 3, 10, 17
sierpnia 2014r.
 „Mazurski
Kartoflak”
– 12 lipca 2014 r. – Rynek
w Pasymiu
 „RYBY MAJĄ GŁOS - PASYMSKIE DZIĘKCZYNIENIE” – 24 sierpnia 2014 r.
– Rynek w Pasymiu
 Zlot motocyklowy – 31
sierpnia 2014 r. – Ośrodek Wypoczynkowy Kalwa

 Wakacje bez nudy – 7-11 lipca 2014 r.
– Jedwabno
 Dni Jedwabna – 12 -13 lipca 2014 r.
 Festyn – 19 lipca 2014 r. – Piduń
 Festyn – 26 lipca 2014 r. – Rekownica
 Festyn – 26 lipca 2014 r. – Małszewo
 Podaruj dzieciom wakacje – lipiec 2014 r.
– Jedwabno
 Festyn – 2 sierpnia 2014 r. – Burdąg
 Festyn – 9 sierpnia 2014 r. – Nowy Dwór
 Festyn – 15 sierpnia 2014 r. – Szuć
 Festyn – 16 sierpnia 2014 r. – Waplewo
 Podaruj dzieciom wakacje – 23 sierpnia
2014 r. - Rekownica
 Dożynki gminne – 24 sierpnia 2014 r.
– Jedwabno
 Festyn rodzinny – 30 sierpnia 2014 r. – Lipniki
 Pieczony ziemniak – 6 września 2014 r.
– Lipniki
 Pieczony ziemniak przy dźwiękach gitary
– 13 września 2014 r. – Jedwabno
 Pieczony kartofel – 20 września 2014 r. – Piduń
 Pieczony ziemniak – 27 września 2014 r.
– Szuć

Gmina Janowiec Kościelny
 Wypoczynek Letni Dzieci i Młodzieży Szkolnej – lipiec – sierpień 2014 r.
 Powiatowy Turniej „Szóstek Piłkarskich
– 13 lipca 2014 r. – Stadion w Kucach
 SMOLANIADA – 20 lipca 2014 r. – festyn
w miejscowości Smolany Żardawy
 Uroczystość związana z wybuchem II wojny światowej i Dnia Weterana – 1 września
2014 r. - świetlica w Janowcu Kościelnym
 Święto Pieczonego Ziemniaka – 14 września
2014 r. – Stadion w Kucach

Gmina Świętajno

Gmina Nidzica
 DniNidzicy,Turniejrycerski,Regionalny Festiwal Potraw z Mięsa Drobiowego
– 4-6 lipca 2014 r.
 Festyn „ Wietrzychowiada” - lipiec 2014 r.
– Wietrzychowo
 Wakacje z ZOO i S – lipiec 2014 r. - Obiekty
sportowe Gminy Nidzica
 Festyn dla mieszkańców Gminy Nidzica
– lipiec – sierpień 2014 r. – Piątki
 Turniej Koszykówki i Piłki Nożnej Ulicznej
– lipiec 2014 r. - Boisko Orlik przy ZS Nr 1
w Nidzicy
 Festyn „ Z LOT-em nad Omulewem”
– 19 lipca 2014 r. – Plaża Wikno
 Festyn Sołecki w Napiwodzie – lipiec
– sierpień 2014 r. – Napiwoda
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Gmina Jedwabno

 Biegi przełajowe z okazji 100-lecia bitwy pod
Tannenbergem – wrzesień 2014 r. - Szkoła
w Rączkach i okolice
 III Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza – 20 września
2014 r. – Hala widowiskowo-sportowa
 Międzynarodowe Grand Prix Nidzicy
o Puchar Burmistrza Nidzicy w Podnoszeniu
Ciężarów – 27 września 2014 r. - Hala widowiskowo-sportowa
 Międzynarodowe Grand Prix Nidzicy
o Puchar Starosty Nidzickiego w Podnoszeniu Ciężarów – 28 września 2014 r. – Hala
widowiskowo-sportowa

 Powrót Juranda do Spychowa – 12 lipca
2014 r. – Amfiteatr w Spychowie
 Plener malarski w Kreolii – lipiec – sierpień
2014 r. - Jerutki
 Powiatowy Turniej Piłki Plażowej – Piasutno
2014 – 20 lipca 2014 r. - Boisko do piłki plażowej w Piasutnie
 Turniej Wsi – „ Łączy nas kultura ”- międzypokoleniowy festyn rodzinny – 26 lipca
2014 r. - Kompleks rekreacyjno – sportowy
przy Gimnazjum w Świętajnie
 Mazurski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich
im. Tomka Napiórkowskiego – 9 sierpnia
2014 r. – Amfiteatr w Spychowie
 IV Rajd Nawigacyjny wszelkich pojazdów
kołowych poruszanych siłą mięśni ludzkich
„ Wszystko się kręci wokół Jerutek ” - sierpień 2014 r. – Jerutki
 Święto Mazurskiej Dłubanki – sierpień 2014
r. – Spychowo
 Koncert pt. „ Szanty nad oceanem ” - sierpień 2014 r. – Świętajno

TURYSTYCZNA BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY

CO, GDZIE, KIEDY? KALENDARIUM: LIPIEC – WRZESIEŃ 2014 R.
 Uroczyste Ślubowanie klas I – wrzesień
2014 r. - Zespół Szkolno- Przedszkolny
w Świętajnie
 Początek roku kulturalnego – teatr przy stoliku
– wrzesień 2014 r. – Sala GOK w Świętajnie
 „Duszenie grzybów” warsztaty kulinarne potraw tradycyjnych – wrzesień 2014 r. - Kolonia- świetlica wiejska

Gmina Rozogi

Gmina Płośnica
 Powitanie Lata koncert – lipiec 2014 r.
 Wakacje z Gminnym Ośrodkiem Kultury
– lipiec 2014 r.
 Wyniki konkursu Gmina w obiektywie – lipiec
2014 r.
 Pożegnanie lata – sierpień 2014r.
 Święto Plonów – wrzesień 2014 r.
 Wystawa rzeczy używanych ,,Z szafy’’
– wrzesień 2014 r.

 Wojewódzkie zawody w wielobojach la.
WM Z LZS - wrzesień 2014 r.
 Wojewódzkie zawody la WM Z LZS
- wrzesień 2014 r.
 Finał Wojewódzkiego Ogólnopolskiego
Turnieju ORLIK - wrzesień 2014 r.
 Apel Poległych – lasy białuckie – 28 września
2014 r. – Białuty
 Święto Pieczonego Ziemniaka – 28 września
2014 r. – Białuty

 Festiwal Folkloru – 20 lipca 2014 r. – GOK
Rozogi
 „Wystawa twórczości ludowej” – 20 lipca
2014 r. – GOK Rozogi
 „Festyn tradycji ekologicznych w Księżym
Lasku ‚’ 27 lipca 2014r.
 „Środowisko ponad wszystko” - Rodzinny
Festyn Ekologiczny w Orzeszkach – 3 sierpnia 2014r.
 „Dziękczynienie za dary ziemi”- dożynki powiatowe – 31 sierpnia 2014r.
 Konkurs na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” 31 sierpnia 2014r.
 „III Turniej Piłki Plażowej o puchar Wójta
Gminy Rozogi” – sierpień 2014 r.
 Jubileusz X -lecia zespołu „Babskie
Olekanie” – wrzesień 2014 r.
 Rajd rowerowy „ Śladami historii i kultury regionalnej” – wrzesień 2014 r.
 Noc z literaturą w szkole – Zespół Szkół
w Rozogach – wrzesień 2014 r.

Gmina Janowo
 VIII Wystawa Hodowlanych Koni Zimnokrwistych – 6 lipca 2014 r. - Plac przy
ul. Zembrzuskiej w Janowie
 Gminne Święto Plonów – 14 września 2014
r. - Rynek w Janowie, Skrzyżowanie ulic:
Przasnyskiej i Chorzelskiej w Janowie

Gmina Kozłowo
 Dzień Ziemi kozłowskiej – 19 lipca 2014 r.
 Dni Historii Ożywionej – Tannenberg – 24 –
27 lipca 2014 r.
 Gminno-Parafialne Dożynki- „Święto plonów” – 31 sierpnia 2014 r.

Gmina Iłowo-Osada
 Gminny Turniej Piłki Plażowej – 29 czerwca
– 20 lipca 2014 r. – boisko Narzym
 Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Przewodniczącego WM Z LZS – 26 lipca
2014 r.
 Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Iłowo-Osada – 3 sierpnia 2014 r.
– boisko Narzym
Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Iłowo-Osada – 24 sierpnia 2014 r.
– boisko Narzym
Rejonowe Święto Plonów – sierpień
2014 r. – stadion
w Iłowie-Osada
 Wojewódzkie
Biegi Sztafetowe
- wrzesień 2014 r.
 Eliminacje
Gminne
Ogólnopolskiego
Turnieju
ORLIK
- wrzesień 2014 r.
Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju
ORLIK - wrzesień
2014 r.

Gmina Dźwierzuty
 Nocny Turniej Piłki Nożnej – 11 lipca 2014 r.
 XVII Pasymskie koncerty muzyki organowej
i kameralnej - Dźwierzuty 2014 - Kościół
Ewangelicko-Augsburski w Dźwierzutach
- Koncert Prof. dr hab. Władysław Szymański
(Polska) – organy – 13 lipca 2014 r.
- Koncert Enriko Zanovello (Włochy) – organy
– 20 lipca 2014 r.
- Koncert Prof. Klemens Schnorr (Niemcy)
– organy – 27 lipca 2014 r.
- Eva Gyorgyi Megyesi (Finlandia) - organy, Paweł Cabała (Norwegia) – organy
– 3 sierpnia 2014 r.
 Festyn Wiejski – 9 sierpnia 2014 r. – Miętkie
 Festyn Wiejski – 15 sierpnia 2014 r. Jeleniowo
 Festyn Wiejski – 23 sierpnia 2014 r. - Rumy
 V Dni Wileńskie na Mazurach – lipiec – sierpień 2014 r.
 Plener malarski Czarny Piec – lipiec-sierpień 2014 r.
 Dożynki gminne – 7 września 2014 r.
 Europejskie Dni Dziedzictwa - „Tożsamość indywidualna, tożsamość społeczna”
– 26 września 2014 r.
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20-lecie działalności Fundacji NIDA
15 maja 2014 r. Nidzicka Fundacja
Rozwoju NIDA obchodziła 20-lecie
swojej działalności.
Z tej okazji, w „Jarzębinowym Amfiteatrze” w Wiosce Garncarskiej
w Kamionce spotkali się uczestnicy
programów, wolontariusze, partnerzy, sponsorzy i przyjaciele Fundacji.
Ponad 200 uczestników spotkania zapoznało się z filmową wersją dokonań
NIDY z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, edukacji, ekonomii społecz-

nej i wspierania inicjatyw
organizacji społecznych
pod wspólnym tytułem
„Co zrobiliśmy ze swoją
wolnością”.
Na zakończenie spotkania odbył się uroczysty
koncert, w którym wystąpili: Marta Fitowska,
uczestniczka finałowego
koncertu – „Jazzmania
w Stodole”, Krzysztof
Daukszewicz i „Czerwony Tulipan”.

Wakacje z GOKiem

że w świetlicy w Piasutnie można
korzystać z licznych gier i zabawek,
będą prowadzone także zajęcia
o charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy ruchowe
w plenerze.

Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie rozpoczął zajęcia świetlicowe
w Piasutnie. Warto zaznaczyć, że
jest to kontynuacja zajęć dla dzieci
z Piasutna i okolic. Również jak
w poprzednim roku z zajęć w sezonie
letnim będą mogli korzystać turyści.
Na pierwsze spotkanie przybyła spora grupa dzieci. Wspólnie rysowały,
grały w gry planszowe, piłkarzyki oraz
w tenisa stołowego. Informujemy,
Spotkanie z Małgorzatą Kalicińską
2 kwietnia 2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowcu w ramach
działalności Dyskusyjnego Klubu
Książki
zorganizowała spotkanie
z autorką słynnej trylogii mazurskiej:
„Dom nad rozlewiskiem”, „Miłość
nad rozlewiskiem” i „Powroty nad
rozlewiskiem” Panią Małgorzatą Kalicińską. Na spotkanie przybyli nie
tylko Klubowicze DKK, ale także

Serdecznie zapraszamy wszystkie
chętne dzieci na zajęcia świetlicowe w Piasutnie, które odbywać się
będą w środy w godzinach 14:00–
17:00.

czytelnicy biblioteki i zaproszeni goście. Podczas spotkania Pani Małgorzata opowiadała o swoim życiu
oraz o tym jak zaczęła się jej przygoda z pisaniem. Uczestnicy wieczoru autorskiego zadawali liczne
pytania, na które pisarka szczerze
odpowiadała. Nie obyło się także
bez rozdawania autografów, a na
zakończenie można było zakupić
książkę tej popularnej autorki.

Nidzicki Fundusz Lokalny zaprasza aktywną młodzież z powiatu nidzickiego
do składania aplikacji w ramach Programów Stypendialnych:
1. Program Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości adresowany do aktywnych:
• absolwentów Programu Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości
• uczniów szkół średnich z powiatu nidzickiego
• absolwentów Gimnazjów powiatu nidzickiego, którzy planują we wrześniu 2014 r. podjąć naukę w jednej ze szkół średnich :
• Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
• Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Nidzicy
• Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
zamieszkałych na terenie gmin: Nidzica, Janowiec Kościelny, Janowo i Kozłowo w województwie warmińsko- mazurskim.
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście do 31 lipca 2014r w siedzibie Nidzickiego Funduszu Lokalnego - NIEZAPOMINAJKA w Kamionce 7, k/Nidzicy
2. Program Stypendialny ŻAK im. Briana LaViolette - adresowany do studentów studiów dziennych posiadających uprawnienia
nadania tytułu magistra. Preferowane kierunki studiów to: ekonomia, medycyna, informatyka, matematyka, marketing, zarządzanie oraz kierunki techniczne.
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście do 15 sierpnia 2014r w siedzibie Nidzickiego Funduszu Lokalnego - NIEZAPOMINAJKA
w Kamionce 7, k/Nidzicy.
Wiecej informacji znajduje się na stronie internetowej www.funduszlokalny.nidzica.pl
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KUCHNIA MAZURSKIEJ KRAINY
Kabaczki faszerowane Pana Jerzego Duda z Płośnicy
Składniki: 2 kabaczki średniej wielkości, 5 pomidorów, 75 dkg mielonego mięsa, 3 wątróbki drobiowe, 2 cebule, 4 łyżki margaryny,
2 bułki czerstwe, 2-3 ząbki czosnku, szklanka śmietany, 1 łyżka mąki, sól, pieprz, majeranek, mielona papryka.
Przygotowanie: Cebulę obrać, umyć, drobno pokroić, posolić i przesmażyć przez 5 minut wraz z posiekaną wątróbką. Mięso
doprawić solą, pieprzem, majerankiem i drobno posiekanym czosnkiem. Wymieszać z uprzednio namoczoną w wodzie i odciśniętą
bułką oraz z przesmażoną wątróbką. Kabaczki umyć, obrać z łupiny, przekroić na połowę i wybrać gniazda nasienne. Wypełnić
farszem połówki kabaczków, ułożyć w naczyniu żaroodpornym. Polać śmietaną wymieszaną z mąką, solą i papryką. Naczynie
przykryć i wstawić do nagrzanego piekarnika. Piec około 25 minut, a następnie włożyć pomidory nacięte na krzyż i posolone.
Można oprószyć żółtym serem. Naczynie wstawić ponownie (bez przykrycia) do piekarnika i piec jeszcze przez 10-15 minut.
Podawać w tym samym naczyniu z bułką, ryżem lub ziemniakami.

Krem borowikowy z groszkiem ptysiowym – przepis pochodzi
z gminy Iłowo-Osada
Składniki: 50 dag borowików, 1 duża cebula (150 g), 2 średnie marchewki (200 g), pół
małego selera (150 g), 1 pietruszka (40 g), kawałek pora (50 g), liść laurowy, około
1,5 l wody, 1 łyżka sosu sojowego, 50 ml słodkiej śmietanki 18%, olej do smażenia.
Składniki na groszek ptysiowy: 5 dag masła, 10 dag mąki, 110 ml wody, 1 jajko,
1 żółtko, 1/4 łyżeczki soli.
Przygotowanie: Borowiki oczyścić, pokroić w plasterki, podsmażyć, a następnie udusić
na oleju lub maśle. Pod koniec smażenia oprószyć solą i pieprzem. Ugotować
wywar na włoszczyźnie z dodatkiem soli oraz liścia laurowego. Wyjąć jedną lub
obie marchewki. Resztę warzyw wraz z wywarem zmiksować na krem. Cebulę
pokroić w plastry, zeszklić na oleju, a następnie lekko zbrązowić, ciągle mieszając.
Do wywaru dodać cebulę wraz z usmażonymi grzybami. Gotować na małym ogniu
pod przykryciem jeszcze około 20 minut.
Przestudzić, połączyć ze słodką śmietanką. Podawać z groszkiem ptysiowym, najlepiej własnoręcznie wykonanym. W tym celu
wystarczy zagotować wodę z masłem i solą, zestawić garnek z ognia, wsypać mąkę i energicznie ucierać aż do zniknięcia grudek.
Nieco przestudzić, wymieszać bardzo dokładnie z jajkiem i żółtkiem aż ciasto stanie się gładkie i przestanie się kleić do ścianek
naczynia. Pozostawić do całkowitego ostudzenia. Ciastem napełnić szprycę, na papier do pieczenia wyciskać porcje wielkości
grochu, zachowując niewielkie odstępy. Piec na złoto w piekarniku nagrzanym do około 200 stopni.

Kotlet schabowy po mazursku Pani Marioli Załęskiej z Jerutek
Składniki: Schab wieprzowy, sezonowe grzyby leśne, cebula, chrzan otarty, bułka tarta,
jajka, sól, pieprz, ser żółty, masło.
Przygotowanie: Schab umyć, pokroić w plastry, doprawić solą i pieprzem. Panierować
w jajku i bułce tartej i usmażyć na oleju. Grzyby umyć, pokroić i podsmażyć na maśle.
W trakcie smażenia dodać pokrojoną w drobną kostkę cebulę. Doprawić do smaku solą
i pieprzem. Usmażone kotlety smarujemy chrzanem, na to nakładamy przygotowane
grzyby i posypujemy startym serem. Tak przygotowane kotlety zapiekamy w piekarniku
do roztopienia sera.

Mazurskie Elżbietki Pani Elżbiety Łapińskiej z Wielbarka
Składniki: 1kg mąki 10 dkg drożdży, 2 kostki margaryny, 0,5 litra gęstej śmietany,
18%, szczypta soli, 250dkg, marmolady wieloowocowej, 400dkg cukru pudru, 3 łyżki
śmietany 30% i dowolny olejek
Przygotowanie: Z mąki, drożdży, margaryny, śmietany oraz szczypty soli zagnieść
ciasto, od razu rozwałkować i kroić w kwadraty. Na każdy z nich kłaść marmoladę,
przekątne końce zakładać na siebie, układać na blaszkę i piec na złoty kolor. Z cukru
pudru, śmietany i olejku zrobić lukier w konsystencji gęstej śmietany i smarować nożem
na każde ciastko.

Drodzy Czytelnicy
Kwartalnik „Turystyczna Brama Mazurskiej Krainy” zaprasza do współpracy mieszkańców obszaru LGD, organizacje pozarządowe, ośrodki kultury, samorządy lokalne oraz przebywających na naszym terenie turystów. Zachęcamy
do przysyłania informacji o ciekawych inicjatywach i organizowanych wydarzeniach. Na łamach Kwartalnika jest
także miejsce na prezentację sylwetek lokalnych liderów, twórców, osób, którzy zmieniają nasze życie na lepsze.
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 KRAINY
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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
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