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Oddajemy w Państwa ręce 
pierwszy numer kwartalnika 
„Turystyczna Brama Mazurskiej 
Krainy”. W kwartalniku będziecie 
mogli zamieszczać informacje  
o naszych działaniach, o wyda-
rzeniach organizowanych na 
terenie naszej Lokalnej Grupy 
Działania, o atrakcjach tury-
stycznych i inicjatywach miesz-
kańców. 
Jesteśmy największą LGD w regionie 
warmińsko – mazurskim. Obejmu-
jemy obszar 14 gmin: Nidzica,  
Janowo, Janowiec Kościelny, Kozłowo, 
Działdowo, Płośnica, Iłowo-Osada, 
Szczytno, Wielbark, Jedwabno,  
Rozogi, Świętajno, Pasym, Dźwierzuty. 
Razem 101,5 tysiąca mieszkańców.

Kwartalnik będzie informował miesz-
kańców naszego regionu i turystów 
o ciekawych inicjatywach organizacji 
wiejskich, które powstają i rozwijają 
się. W ubiegłym roku przybyło nam 
siedem nowych wiejskich stowarzy-
szeń. Będziemy pomagali w ich two-
rzeniu, rozwijaniu, doskonaleniu.

W kwartalniku będziemy zamieszczali 
informacje o naszych rzemieślnikach, 
twórcach ludowych. Będziemy pre-
zentowali sylwetki ludzi aktywnych, 
lokalnych liderów, „zmieniaczy” świa-
ta oraz organizacje, które są członka-
mi LGD. Zapraszamy do korzystania  
z przepisów na regionalne potrawy.

„Turystyczna Brama Mazurskiej Kra-
iny” jest otwarta na szeroką współ-
pracę redakcyjną. Zachęcamy do 
przysyłania informacji o ciekawych 
inicjatywach, organizowanych wy-
darzeniach, informacji o aktywnych 
mieszkańcach.

e-mail: kwartalnik@lgdbmk.pl

Dobre przykłady działań będą 
inspiracją dla innych i dowo-
dem, że można więcej, lepiej. 
Mamy ogromny potencjał. 
Wykorzystajmy go w rozwo-
ju całego obszaru LGD „Brama  
Mazurskiej Krainy”.

Numer 1 /2010
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Poznajcie Lokalną Grupę Działania „Brama Mazurskiej Krainy”

Poprawa warunków życia 
mieszkańców poprzez rozwój 
aktywności społecznej, po-
budzanie przedsiębiorczości, 
wykorzystanie walorów przy-
rodniczych i dziedzictwa kul-
turowego oraz krzewienie toż-
samości regionalnej - oto misja 
Lokalnej Grupy Działania „Bra-
ma Mazurskiej Krainy”

Podpisanie umowy na realizację 
Lokalnej Strategii Rozwoju

LGD „Brama Mazurskiej Krainy” jest 
związkiem stowarzyszeń zarejestro-
wanym w 2006 roku, który obszarem 
działania obejmuje 14 gmin powiatu 
nidzickiego, działdowskiego i szczy-
cieńskiego. Inicjatorem powołania 
LGD była Nidzicka Fundacja Roz-
woju NIDA, która we współpracy ze  
Starostwem Powiatowym oraz Ban-
kiem Spółdzielczym w Nidzicy stwo-
rzyła podstawy partnerstwa na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich. W po-
czątkowym stadium LGD tworzyło  
6 organizacji pozarządowych, obec-
nie członkami LGD jest 46 organiza-
cji reprezentujących sektor publicz-
ny, prywatny i społeczny. „Brama 
Mazurskiej Krainy” znajduje się  
w południowo-zachodniej części wo-
jewództwa warmińsko – mazurskiego,  
a jej powierzchnia wynosi łącznie 
3.423 km². Podstawą funkcjonowa-
nia „Bramy Mazurskiej Krainy” jest 
Lokalna Strategia Rozwoju, według 
której LGD realizuje następujące 
cele:

poprawa warunków życia miesz-
kańców i rozwój przedsiębiorczości, 
aktywność społeczeństwa lokalnego 
oraz wykorzystanie zasobów przy-
rodniczych, kulturowych i historycz-
nych do rozwoju gospodarczego.  

Powyższe postulaty wdrażane są 
w ramach Osi 4 LEADER Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013, na podstawie której 
można starać się o dofinansowanie  
w ramach następujących działań:

• „Małe projekty”

• „Odnowa i rozwój wsi”

• „Tworzenie i rozwój mikroprzed-
siębiorstw”

• „Różnicowanie w kierunku działal-
ności nierolniczej”

W wyniku realizacji Lokalnej Strategii 
Rozwoju planuje się zwiększyć ilość 
firm oraz miejsc pracy dla mieszkań-
ców wsi. Wyremontowane i wyposa-
żone zostaną świetlice wiejskie, po-
prawi się jakość życia mieszkańców 
wsi oraz wzrośnie ich udział w dzia-
łaniach społecznych. 

Powstaną nowe gospodarstwa agro-
turystyczne, organizacje pozarządo-
we, nowe atrakcje turystyczne i kul-
turalne oraz wydarzenia promujące 
obszar Bramy Mazurskiej Krainy,  
co znacząco wpłynie na rozwój  
turystyki.

Dołącz do nas!
Jeśli chcesz do nas dołączyć 
prosimy o wypełnienie dekla-
racji przystąpienia i dostarcze-
nie jej do Biura LGD „Brama 
Mazurskiej Krainy” na adres 
13-100 Nidzica, Pl. Wolności 1. 

Zapraszamy Państwa do 
współpracy!

Zarząd LGD

1. Krzysztof Margol – Prezes 
Zarządu

2. Grzegorz Zapadka – Wiceprezes 
Zarządu

3. Alicja Eidtner – Skarbnik

4. Iwona Błęcka – Członek  
Zarządu

5. Jacek Jankowski – Członek 
Zarządu

Prace Lokalnej Grupy Działania 
„Brama Mazurskiej Krainy” koordy-
nuje Biuro LGD.

Obszar działania LGD 
Brama Mazurskiej Krainy 



KWARTALNIK MAZURSKIEJ KRAINY 3

KONKURSY LGD

Zostań  
LEADERem 
swojej wsi!
Nowa świetlica wiejska i plac za-
baw, rozwój firmy, liczne atrak-
cje turystyczne i kulturalne,  
a przede wszystkim aktywizacja 
ludności wiejskiej – to wszyst-
ko jest możliwe dzięki dotacjom 
unijnym w ramach programu 
LEADER. Zdobądź środki na re-
alizację swoich marzeń!
Już po raz drugi mieszkańcy obszaru 
LGD „Brama Mazurskiej Krainy” skła-
dali wnioski o przyznanie pomocy ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
Pierwszy nabór o dofinansowanie 
wystartował 12 listopada 2009 roku. 
Wnioski można było składać w ob-
rębie dwóch działań „Małe projekty” 
i „Odnowa i rozwój wsi”. Na ope-
rację „Małe projekty” beneficjenci 
złożyli 27 wniosków, z których jedy-
nie 15 uzyskało środki na realizację  
w łącznej kwocie 265 959,06 złotych. 
W ramach „Odnowy i rozwoju wsi” 
10 gmin złożyło wnioski o dofinan-
sowanie, wszystkie zostały uznane 
za zgodne z LSR i rekomendowane 
do dofinansowania na łączną kwotę  
2 385 244,86 złotych.

W lutym Lokalna Grupa Działania 
„Brama Mazurskiej Krainy” zakończy-
ła drugi nabór wniosków o dofinan-
sowanie, które można było składać 
w ramach 4 działań:

• Małe projekty

• Odnowa i rozwój wsi

• Tworzenie i rozwój  
mikroprzedsiębiorstw

• Różnicowanie w kierunku  
działalności nierolniczej

Do 19 lutego w siedzibie Biura LGD 
„Brama Mazurskiej Krainy” benefi-
cjenci składali dokumenty niezbędne 
do uzyskania dotacji. Niezwłocznie 
Rada LGD dokonała oceny operacji 
pod względem zgodności z Lokal-
ną Strategią Rozwoju i przekazała 
zakwalifikowane wnioski do Urzędu 
Marszałkowskiego i Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wszystkie wnioski zostały uznane za 
zgodne z LSR i przyczyniały się do 
rozwoju terenu funkcjonowania LGD 
„Brama Mazurskiej Krainy”. Jednak 
ze względu na limit środków, dotacji 
na realizację nie otrzymały 2 wnioski 
złożone w ramach działań „Tworzenie  
i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Szcze-
gółowe informacje na temat kon-
kursów realizowanych w 2010 roku 
przedstawia poniższa tabela.

Działania Ilość 
złożonych 
wniosków

Wnioski 
zakwalifikowane  

do dofinansowania

Łączna kwota 
dotacji

Małe projekty 46 46 758 274,60 zł

Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej

3 3 132 128,50 zł

Odnowa i rozwój wsi 6 6 1 083 459,00 zł

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw

7 5 560 224,00 zł

62 60 2 534 086,10 zł

Małe projekty
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KONKURSY LGD c.d.

W ramach funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania  
„Brama Mazurskiej Krainy” w bieżącym roku będziemy 
realizować następujące zadania:

• Organizacja Wiejskiej Giełdy Pracy – 29 maja –  
Kamionka, Garncarska Wioska

• Wyjazd z wizytą studyjną do LGD „Lider w EGO” – 
18-19 czerwca

• Wyjazd z wizytą studyjną do LGD „Partnerstwo  
dla Krajny i Pałuk” - wrzesień

• Badanie zasobów historycznych, przyrodniczych  
i kulturowych

• Ogólnopolskie targi turystyczne – promocja LGD 
„Brama Mazurskiej Krainy”

• Szkolenia dla mieszkańców LGD z zakresu klastrów

• Spotkania aktywizujące dla przedstawicieli  
społeczności lokalnych

W tym roku beneficjenci składali wnioski o przyznanie po-
mocy między innymi na: remont i budowę świetlic wiej-
skich i placów zabaw, organizację festiwali i jarmarków, 
rozwój agroturystyki i rozwój swoich firm w ramach na-
stępujących przedsięwzięć: „Małe firmy – duży efekt”,  
„Edukacja na wsi – wiejskie centra aktywności” i „Szlak 
dziedzictwa kulturowego – turystyczne wioski” – opisanych 
w Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Więcej informacji na temat operacji wdrażanych w ramach 
osi 4 – LEADER znajduje się w Lokalnej Strategii Rozwoju, 
zamieszczonej na stronie internetowej LGD „Brama Ma-
zurskiej Krainy” www.lgdbmk.pl. – w zakładce „O nas”. 
Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o dotacje 
unijne w ramach wyżej wymienionego programu zapra-
szamy do Biura LGD, gdzie pracownicy udzielą wszystkich 
niezbędnych informacji.

ZAPOZNAJ SIĘ Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU  
I WYKORZYSTAJ SZANSĘ NA POPRAWĘ JAKOŚCI  

TWOJEGO ŻYCIA

CZŁONKOWIE LGD

Stowarzyszenie Nidzicki Fundusz 
Lokalny działa od 1998 roku.

Od początku swej działalności Fun-
dusz tworzy i rozwija programy sty-
pendialne oraz wspiera inicjatywy 
lokalne mieszkańców, projekty or-
ganizacji pozarządowych. Corocznie 
kilkudziesięciu uczniów szkół śred-
nich i studentów otrzymuje stypen-
dia od 200 złotych do 500 złotych 
miesięcznie. Darczyńcami Funduszu 
są osoby indywidualne, które do-
konują comiesięcznych odpisów od 
swoich wynagrodzeń, przekazują na 
ten cel 1 % podatku dochodowego 
(Fundusz jest organizacją pożytku 
publicznego) oraz przedsiębiorcy. 
Wspierają nas także samorządy  
lokalne. Raz w roku , w ostatnią so-
botę karnawału organizujemy BAL 
CHARYTATYWNY, podczas którego 
zbieramy pieniądze na stypendia.

W ramach programu „Działaj Lo-
kalnie” finansowanego ze środków 
Polsko – Amerykańskiej Fundacji 
Wolności i wsparciu Akademii Roz-
woju Filantropii w Polsce przyznaje-
my granty dla lokalnych organizacji 
pozarządowych i grup nieformalnych 
na realizację ciekawych inicjatyw.  
Będziemy także przyznawali dotacje 
na wkład własny organizacji poza-
rządowych realizujących „małe pro-
jekty” w Programie LEADER. 

6 grudnia każdego roku orga-
nizujemy galę podsumowują-
cą konkurs na DOBROCZYŃCĘ 
ROKU oraz WOLONTARIUSZA 
ROKU. W ten sposób nagradzamy 
tych, którzy w sposób szczególny  
angażują się w działania społecznych 
organizacji.

Dotychczas przyznaliśmy 505 
stypendiów w łącznej kwocie  
1 mln złotych oraz 231 dotacji  
w kwocie 450 tysięcy złotych.

Dołącz do naszych Darczyńców.

Nidzicki Fundusz Lokalny 
ul. Żeromskiego 10 

13-100 Nidzica

tel/fax 089 625 20 68, 600 859 988

nr konta 

10 8834 0009 2001 0000 5005 0004

www.funduszlokalny.nidzica.pl 

 e-mail: 

funduszlokalny@funduszlokalny.
nidzica.pl
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Lokalna Grupa Działania 
„Brama Mazurskiej Krainy”

Związek Stowarzyszeń Lokalna 
Grupa Działania „Brama Mazur-
skiej Krainy” jest partnerstwem 
działającym na terenie 14 gmin 
powiatu nidzickiego, działdow-
skiego i szczycieńskiego.

Stoisko Stowarzyszenia w Kocie  
gmina Jedwabno podczas Jarmarku  

Mazurskiego

Nasze  
przedsięwzięcia

„MAŁE FIRMY – DUŻY EFEKT”
W ramach tego przedsięwzięcia reali-
zowane będą m.in. projekty w zakre-
sie rynku pracy, rozwoju i promocji 
wiejskich przedsiębiorstw, rozwoju 
przedsiębiorstw społecznych, zdo-
bywania doświadczenia zawodowe-
go, rozwijanie nowych produktów  
i usług turystycznych, przedsięwzięcia 
inwestycyjne i promocyjne, organi-
zacja szkoleń z zakresu prowadzenia 
działalności gospodarczej, tworzenie  
i rozwój klastrów, organizacja jar-
marków, targów i wystaw.

„EDUKACJA NA WSI – WIEJSKIE 
CENTRA AKTYWNOŚCI”
W ramach tego przedsięwzięcia m.in. 
budowane, remontowane i wyposa-
żane będą budynki pełniące funkcje 
rekreacyjne, sportowe, społeczno – 
kulturalne, w tym świetlice wiejskie  
i miejsca edukacji (z wyłączeniem 
szkół, przedszkoli, żłobków), popra-
wa estetyki wsi, szkolenia dla dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych, wspie-
ranie działań organizacji pozarządo-
wych i nieformalnych grup działają-
cych na wsi.

„SZLAK DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO – 
TURYSTYCZNE WIOSKI”
W ramach tego przedsięwzięcia reali-
zowane będą m.in. projekty w zakre-
sie tworzenia lokalnych produktów, 
wykorzystania dla rozwoju zasobów 
kulturowych, historycznych i przy-
rodniczych, projekty proekologicz-
ne, rozwijanie atrakcji i usług tury-
stycznych, wydarzenia promocyjne, 
kultywowanie tradycji rzemieślni-
czych, tworzenie i modernizacja bazy 
informacji turystycznej, budowa, 
modernizacja małej infrastruktury 
turystycznej, promocja lokalnej twór-
czości kulturalnej.

Czy wiecie, że?

Ród Dzierzgowskich
W XVI wieku Janowo związane  
było z rodem zamożnej szlachty 
Dzierzgowskich herbu Jastrzębiec. 
Syn Pomścibora Dzierzgowskiego, 
Mikołaj osiągnął godność prymasa 
w 1545 roku, a 7 grudnia 1550 roku 
osobiście koronował Barbarę Radzi-
wiłłównę na królową Polski.

Największy w Polsce świerk!
Na skraju lasu w Nadleśnictwie 
Szczytno, nieopodal wsi Gizewo  
rośnie największy w Polsce świerk: 
obwód - 400 cm, wysokość - 48 m. 
W wyniku dwukrotnego uderzenia 
pioruna świerk obumarł, ale na-
dal można go podziwiać. Górujące 
nad otaczającym je lasem drzewo  
widoczne jest z samego Szczytna!

Napoleon w Wielbarku!
Od 31 stycznia do 2 lutego 1807 roku 
w domu urzędnika, w zajętym 
przez Francuzów Wielbarku prze-
bywał Napoleon Bonaparte. Dom 
ten został rozebrany w 1980 roku.  
Obecnie znajduje się w tym miejscu 
plac świętego Wojciecha z pomnikiem 
upamiętniającym to wydarzenie.  
Na płycie osadzonej na kamieniu wy-
rzeźbiono następującą informację:  
„W tym miejscu stał dom, w którym 
od 31 stycznia do 2 lutego 1807 
roku kwaterował Napoleon. Cesarz  
Francuzów.”

Obcokrajowcy
Dzisiaj wielu Nidziczan podobnie 
jak mieszkańcy innych podobnych 
miasteczek wyjeżdża w poszukiwa-
niu pracy za granicę. W XIX wieku 
do powiatu nidzickiego przybywa-
ło wielu sezonowych robotników, 
głównie z Mazowsza. Powiat nidzicki 
w tym czasie miał największą liczbę 
obcokrajowców spośród wszystkich  
mazurskich powiatów.

Nidzica w Starych i nowych  
Prusach

W Jabłonce nad Omulewem urodził 
się w 1644 Krzysztof Hartknoch, 
późniejszy profesor Uniwersytetu  
w Królewcu. Był autorem książki  
Stare i nowe Prusy, z której pochodzi 
znany obraz Nidzicy.

Żurawie w Zabielach gmina Wielbark
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WYDARZENIA

I JARMARK WIELKANOCNY W „GARNCARSKIEJ WIOSCE”

27 marca 2010 r. w „Garncarskiej Wiosce” w Kamionce k/Nidzicy odbył się I Jarmark Wielkanocny. 
Przedstawiamy fotoreportaż z tego wydarzenia.

Odwiedzający „Garncarską Wioskę” mogli spróbować toczenia garnków na kole garncarskim, czerpania papieru,  
jak również wykonać własnoręcznie witraż i inne nietypowe pamiątki. Na Jarmarku można było zobaczyć,  

dotknąć oraz kupić dzieła ludowych twórców.
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WYDARZENIA

Swoje dzieła prezentowali twórcy rzeźby, tkaniny, koronkarstwa, decoupage, haftu, mistrzowie zdobienia jaj,  
wykonywania palm wielkanocnych oraz szeroko pojętego rękodzieła.
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Zachęcamy samorządy lokalne 

z obszaru LGD do włączenia się 

w Program Działaj Lokalnie, co umoż-

liwi rozszerzenie powyższych działań 

oraz przyznawanie dotacji i pożyczek 

dla organizacji z innych gmin.

Prosimy kontaktować sie  

w tej sprawie ze

 Stowarzyszeniem NFL

 tel. 600 859 988 

Barbara Margol

ATRAKCJE  MAZURSKIEJ   KRAINY

G A R N C A R S K A   W I O S K A

Garncarska Wioska to pierwsze 
na obszarze LGD „Brama Ma-
zurskiej Krainy” przedsiębior-
stwo społeczne, którego dzia-
łalność oparta jest na starych, 
ginących zawodach rzemieślni-
czych, tradycyjnych technolo-
giach, obrzędach i zwyczajach. 
„Garncarska Wioska” oferuje 
produkty ceramiczne, krawiec-
kie, pamiątki regionalne, papier 
czerpany.

 „Garncarska Wioska” powstała  
w ramach partnerskiego projektu, 
którego uczestnicy współpracują  
w rozwijaniu tej inicjatywy: Nidzicka 
Fundacja Rozwoju NIDA, Powiatowy 
Urząd Pracy w Nidzicy, Starostwo 
Powiatowe w Nidzicy, Stowarzysze-
nie Nidzicki Fundusz Lokalny, Sto-
warzyszenie na Rzecz Osób z Upo-
śledzeniem Umysłowym, Centrum 
Kształcenia Praktycznego, Biuro  
Obsługi Firm Katarzyna i Piotr Wie-
jak, DREHABUD sp. j.

„Garncarska Wioska” współpracuje  
z grupą kilkudziesięciu ludowych 
twórców, rzemieślników, których wy-
roby można zakupić w sklepiku pro-
duktów lokalnych w siedzibie przed-
siębiorstwa w Kamionce k/Nidzicy. 
„Garncarska Wioska” zaprasza na jar-
marki mazurskie, koncerty i festiwale.  
Organizujemy warsztaty rzemieśl-
nicze, pokazy, szkolenia, konferen-
cje, imprezy integracyjne. Jednym 
z głównych produktów Garncarskiej 
Wioski są wieczory i wesela mazur-
skie – atrakcja dla turystów oraz cie-
kawa propozycja dla nowożeńców.

Wesele Mazurskie 
w Garncarskiej Wiosce

Przedsiębiorstwo Społeczne 

„Garncarska Wioska”  

Kamionka k/Nidzicy

tel. 666 028 991

e-mail:  
garncarskawioska@nida.pl 

INICJATYWY, PROJEKTY

SZANSA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - POŻYCZKI  
I DOTACJE NA REALIZACJĘ „MAŁYCH PROJEKTÓW”

Problemem dla wielu organiza-
cji pozarządowych zamierzają-
cych uczestniczyć w Programie 
LEADER jest brak środków na 
wkład własny oraz na finanso-
wanie projektów do czasu roz-
liczenia i otrzymania środków  
w ramach dotacji.

Nidzicki Fundusz Lokalny (NFL) pełni 
rolę Lokalnej Organizacji Grantowej 
(LOG) w Programie Działaj Lokalnie. 
W ramach pilotażowego projektu 
finansowanego ze środków Polsko 
- Amerykańskiej Fundacji Wolności  
i wsparcia Akademii Rozwoju Filan-
tropii w Polsce, Fundusz udziela do-
tacji w kwocie do 4 tys. złotych, na 
wkład własny w „małych projektach” 
dla organizacji pozarządowych z ob-
szaru działania LOG (powiat nidzicki).  
Na tym samym terenie, Fundacja 
NIDA udziela nieoprocentowanych 
pożyczek dla organizacji pozarządo-
wych do 20 tys. złotych na czas reali-
zacji projektu.
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Co, gdzie, kiedy ?

KALENDARIUM - II kwartał 2010
Gmina Janowiec Kościelny

• Święto Poezji Dziecięcej - 28 
kwietnia 2010 

• Majówka – 2 maja 2010 
• Gminne Obchody Dni Rodziny - 26 

maja, 29 maja i 1 czerwca 2010
• Święto Jana - „Palinocka” – palenie 

ogni świętojańskich – 23 czerwca 
2010

• Święto Jana - X Seminarium Histo-
ryczne „Rodowód Tożsamość-Tra-
dycje gminy Janowiec Kościelny”– 
24 lub 26 czerwca 2010

Gmina Janowo
• Zawody gminne w piłce ręcznej – 

16 kwietnia 2010
• Zawody gminne w czwórboju LA 

szkoła podstawowa – 28 kwietnia 
2010

• Zawody gminne w czwórboju LA 
gimnazjum – 5 maja 2010 

• Ogólnopolska Akcja Polska Biega 
– 15 maja 2010

• Sportowy Turniej Miast i Gmin - 
24-29 maja 2010 

• Dni Rodziny - „Razem pokonamy 
każdą trudność” - 27-29 maja 
2010

• Podaruj dziecku uśmiech – Dzień 
Dziecka – gry i zabawy integracyj-
ne – 1 czerwca 2010 

• Powitanie lata – festyn – 23-24 
czerwca 2010

Gmina Kozłowo
• III gminny konkurs „Moja szansa 

na sukces” – 16 kwietnia 2010 

• Majówka – 1-3 maja 2010 

• Ogólnopolska Akcja Polska Biega 
– maj 2010

• Dzień Dziecka Dniem Całej Rodzi-
ny – 30 maja 2010 

• Dni Rodziny – maj-czerwiec 2010
• Dzień Dziecka – 1 czerwca 2010 
• Gminne Zawody Lekkoatletyczne 

– 11 czerwca 2010 
• IV Turniej Taekwondo O Puchar 

Wójta Gminy Kozłowo – maj 2010 
• II Powiatowy Drużynowy Bieg 

Przełajowy O Puchar Wójta Gminy 
Kozłowo Uroczystość Otwarcia

 Sali Gimnastycznej – maj-czerwiec 
2010

• Święto „Jana” – 23 czerwca 2010 
• Powitanie Lata nad Jeziorem Szko-

towskim – 25 czerwca 2010 
• Wybory Małej Miss I Mistera Ziemi 

Kozłowskiej - 25 czerwca 2010
• Festyn Rodzinny „Powitanie Lata” 

- 25 czerwca 2010
• Konkurs fotograficzny „Najpięk-

niejsze miejsca naszej gminy” – 
czerwiec 2010

Powitanie Lata w Szkotowie  
gmina Kozłowo

Gmina Nidzica
• Dzień Ziemi – 22 kwietnia 2010 
• Grand Prix w LA (edycja wiosen-

na) – kwiecień-maj 2010 
• Majówka – 1-3 maja 2010 
• Dni Rodziny–15 maja–9 czerwca 

2010 
• VI Powiatowy Konkurs Ekologicz-

ny – maj 2010 
• Dzień Dziecka. Turniej „dzikich” 

drużyn – 1 czerwca 2010 
• Dzień Sportu Szkolnego – 4 czerw-

ca 2010 
• Festiwal Muzyki Pozytywnej – 

czerwiec 2010
• Turniej Piłkarski dla szkół gimna-

zjalnych o Puchar ks. R. Hamań-
skiego - czerwiec 2010

• Festiwal Fantastyki – 10-13 czerw-
ca 2010

• Turniej Piłki Nożnej’ „Oldboy”  
o Puchar Burmistrza Nidzicy –  
26 czerwca 2010 

• Zamkowy Maraton Rockowy – 
Zmrok – 20 czerwca 2010 

• Jarmark Wiosenny w „Garncarskiej 
Wiosce” - 24 kwietnia 2010

• Jarmark Mazurki w „Garncarskiej 
Wiosce”, Festiwal Pieśni Ludowych 
Polskich i Ukraińskich - 29 maja 
2010 

• Koncert Chopinowski w „Garncar-
skiej Wiosce” - 26 czerwca 2010

Gmina Dźwierzuty
• Gminny Konkurs Recytatorski - 

„Spotkanie z poezją dziecięcą –  
21 kwietnia 2010 

• Majowy weekend z GOKSiR –  
1 maja 2010 

• Rozgrywki Ligi Sołeckiej - maj/
czerwiec/lipiec 2010 

• Inauguracja Dni Rodziny – „Silna  
i aktywna rodzina szansą na god-
ne życie” – 15 maja 2010 

• Koncert pt: „Jesteśmy z różnych 
stron” - projekt animacyjny dla 
osób starszych i młodzieży gimna-
zjalnej – 22 maja 2010 

• Noc Świętojańska – 19 czerwca 
2010 

Gmina Rozogi
• Uroczysta akademia poświęcona 

rocznicy uchwalenia Konstytucji  
3 Maja – 3 maja 2010 

• IV Powiatowy Festiwal Seniorów „ 
Jesień życia to nie czas nudy ale 
wspierania, zabawy i integracji ” - 
6 czerwca 2010 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Klonie 
gmina Rozogi są mistrzami gry w INDACĘ
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KALENDARIUM (c.d.)
Gmina Wielbark

• Eliminacje środowiskowe „Dziecię-
ce Spotkania z Poezją” – kwiecień 
2010 

• Eliminacje gminne (także rejono-
we) „Dziecięce Spotkania z Po-
ezją” – kwiecień 2010

• Majowy Blok Turystyczny (Sprząta-
nie Świata – Sprzątanie Rzek, Spływ 
kajakowy na rozpoczęcie sezonu, 
Wycieczka piesza, Rajd rowerowy, 
Rodzinne Zawody Wędkarskie) – 
30 kwietnia – 3 maja 2010 

• Międzynarodowy Dzień Dziecka – 
1 czerwca 2010

• Festyn Ludowy „Palinocka 2009” - 
26 czerwca 2010

Gmina Świętajno
• VII plener malarski „Spychowo 

2010” – 1 maja 30 lipca 2010 
• Letni festyn rodzinny - maj 2010
• Bieg zwycięstwa z okazji „Dnia 

Zwycięstwa” – 7 maja 2010
• Festiwal Młodych Talentów –  

15 maja 2010
• Dzień Dziecka – 29 maja 2010
• V Gminny Przegląd Formacji  

Tanecznych – 29 maja 2010
• kino letnie - czerwiec 2010
• V Otwarty Ogólnopolski Turniej 

Chórów o miecz Juranda - 26-27 
czerwca 2010

Gmina Pasym
• Wystawa malarstwa Weroniki  

Tadaj – Mała Galeria MOK –  
kwiecień 2010

• Konkurs recytatorski Święto Poezji 
Dziecięcej – kwiecień 2010

• Konkurs recytatorski Poezja Warmiń-
sko – Mazurskiej – kwiecień 2010

• Pasymska Majówka – Rynek  
w Pasymiu

• Przegląd Amatorskiego Ruchu  
Artystycznego – 1 maja 2010 

• Otwarcie wystawy – 2 maja 2010 
• Koncert kameralny – 3 maja 2010 
• Koncert „O Matce pieśń” -22 maja 

2010
• EKO – piknik z MOK – rajd rowero-

wy – maj 2010
• Wystawa Fotograficzna – Galeria 

Ratusz w Pasymiu – czerwiec 2010
• Dzień Dziecka – festyn w Gimna-

zjum Publicznym – czerwiec 2010

• Wianki 2010 – otwarcie sezonu  
turystycznego – 19 czerwca 2010 

• EKO – piknik z MOK – rajd rowero-
wy – czerwiec 2010

Gmina Iłowo – Osada
• Gminny Konkurs Piosenki - GOKiS 

Iłowo-Osada -22 kwietnia 2010
• - Stadion Sportowy Iłowo-Osada – 

30 kwietnia 2010
• Święto Pracy i Święto Narodo-

we - Gminny Stadion Sportowy,  
Boisko Sportowe Narzym - 1 – 3 
maja 2010

• Mini Lista Przebojów
• - GOKiS Iłowo-Osada - 21 maja 

2010 
• Uliczne Biegi Przełajowe o Puchar 

Wójta Gminy Iłowo-Osada –  
1 maja 2010 

• Gminny Turniej Piłki Nożnej Dru-
żyn 6-osobowych - Boisko Sporto-
we Narzym – 2 maja 2010

• Gminny Turniej Piłki Nożnej ,,Z po-
dwórka na stadiony”

• Finał Gminny - Gminny Stadion 
Sportowy Iłowo-Osada – 3 maja 
2010

• Gminny Turniej Piłki Nożnej  
,,Piłkarska Kadra Czeka” Finał 
Gminny - Boisko Sportowe Narzym 
- 3 maja 2010

• Międzynarodowy Dzień Dziecka - 
Organizowanie imprez kulturalno 
– sportowych przy współpracy Rad 
Sołeckich na terenie Gminy Iłowo-
Osada - 1 czerwca 2010-03-30

• Noc Świętojańska - Iłowo-Osada, 
ul. Kraszewska - 23 czerwca 2010

• Rejonowy Turniej Wsi - Gminny 
Stadion Sportowy Iłowo-Osada - 
12-13 czerwca 2010

Gmina Jedwabno
• Konkurs „Mała Miss” w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Jedwabnie  
organizowany ramach obchodów 
Gminnych Dni Rodziny - 7 czerwca 
2010

• „Świętojanki gminne” – impreza 
plenerowa - czerwiec 2010 

• Turniej Piłkarski Straży Pożarnych 
Powiatu Szczycieńskiego w Jedwab-
nie - 26 czerwca 2010

Gmina Działdowo
• VI Gminny Festiwal Artystyczny 

Dzieci i Młodzieży „Wesoła Nutka” 
– Ruszkowo – kwiecień 2010

• Konkursy plastyczny i fotograficzny
• „Kropla wody” – maj 2010
• Akademia z okazji 3 maja – maj 

2010
• V Mistrzostwa Gminy w Piłce Noż-

nej o Puchar Wójta – maj-czerwiec 
2010

• II Gminny Turniej Piłki Siatkowej 
Plażowej – Jankowice – czerwiec 
2010

• Konkurs na najładniejszą zagrodę 
w Gminie – czerwiec 2010

• Zawody wędkarskie – Grzybiny – 
czerwiec 2010

Dni Pasymia 2009 r.

Gminny festiwal „Wesoła Nutka”  
Ruszkowo gmina Działdowo

Gmina Płośnica
• Konkurs poezji „Złote piórko” - 

kwiecień 2010
• Gminne obchody Dnia Strażaka – 

15 maja 2010
• VI Płośnickie Spotkania Taneczne 

- 16 maja 2010
• XXIII Płośnickie Lato Teatralne 

2010 (GOK) – 30 czerwca – 3 lipca 
2010

• Międzygminne zawody sportowo-
pożarnicze – 20 czerwca 2010
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Twórcy Mazurskiej Krainy

Wiersze Władysława Dzięgały
Ugór  

Mały skrawek ziemi
Na polskich Mazurach.
Mały skrawek ziemi
Skarpa, piach i góra.
Nie chcieli go ludzie
Oddali naturze.
Nie ma na nim zboża
I nie kwitną róże.
Wiatr rozsiewa zioła.
Deszczyk je podlewa.
Żuraw spaceruje,
A skowronek śpiewa.
Bławat niebem mruga.
Bieli się rumianek
I złocą dziurawce
Pośród macierzanek. 
Całuje go motyl,
Uwielbiają pszczoły.
Hula po nim wietrzyk,
Hasa bąk wesoły.
Rozkwita dziewanna,
Koniczyna młoda.
Krety sypią kopce.
Cieszy się przyroda.
Mały skrawek ziemi 
Porzucony żyje.
W małym skrawku ziemi
Wielkie serce bije.

Słońce

Złota kula z nieba 
Życiodajnym tchnieniem 
Niczym zalotnica 
Całuje wciąż Ziemię. 
Pieszczotliwie gładzi chmur warkocze 
Patrzy w oczu błękit, 
Na wdzięki urocze. 
Spąsowiała Ziemia 
Lico zawstydzone 
Skrywa przed całusem 
Woalką ozonu. 
Wieczorem zaś wkłada 
Szlafmycę na głowę 
I nadstawia Słońcu 
Swą drugą połowę. 

Modlitwa

Nie gardź tym miejscem mój Boże
Tam, gdzie nie rosną już drzewa.
Posadzę wierzbę płaczącą.
Będę ją łzami podlewał.
Listowiem błękit wymoszczę.
Parasol zrobię z ich cieni.
Stworzę cudowną oazę, 
Ze świeżej, żywej zieleni.
Nie gardź tym miejscem mój Boże
Tam, gdzie już nie ma miłości.
Zaczepię słowa nadziei, 
Na pniu bezdusznej nicości.
Splotę z rąk ludzkich łańcuszek.
Z uśmiechów zrobię medalik.
Obudzę w sercach uczucie,
Aby się ludzie kochali.
Nie gardź tym miejscem mój Boże
Tam, gdzie króluje egoizm.
Rozniecą płomień przyjaźni.
Światło zaś dobroć potroi.
Zatrzymam zegary czasu.
Stworzę świat pełen uroku.
Otulę ludzkie sumienia
Światłem anielskich obłoków.

Kuchnia Mazurskiej Krainy

Ciasto Malinowy Skarb
Składniki na ciasto: 3 szklanki 
mąki, 1 szklanka cukru, 1 margaryna, 
2 całe jaja, 3 żółtka, 1 łyżka proszku 
do pieczenia, cukier waniliowy

Z przesianej mąki i pozostałych 
składników zagnieść szybko półkru-
che ciasto. Włożyć na godzinę do 
lodówki.

Masa orzechowa do polania  
ciasta:

20 dag łuskanych orzechów lasko-
wych, 10 dag cukru, 5 dag masła, 
3 łyżki śmietany kremówki, 2 łyżki 
miodu.

Cukier, masło i miód podsmażyć na 
patelni do otrzymania jednolitej masy. 
Dodać śmietanę, po czym jeszcze 
chwilę zagotować. Wsypać posiekane 
orzechy i smażyć jeszcze minutę.

Blachę wysmarować tłuszczem, wy-
kleić ciastem pozostawiając porcję 
ok. 15 dag. Na cieście rozłożyć 0,5 l 
domowej konfitury malinowej, polać 
ciepłą masą orzechową. Resztę cia-
sta podrobić na kawałki i ułożyć na 
wierchu. Piec ok.40 min. w tempera-
turze 200 stopni.

Po wystudzeniu posypać cukrem  
pudrem.

Kurczę po nidzicku
Składniki: 1kurczę, 25 dag śliwek 
suszonych, bazylia, rozmaryn, sól, 
cukier, łyżka mąki, 3 łyżki margary-
ny, 1 łyżka soku z cytryny, 1 szklanka 
wywaru z warzyw, 1 kieliszek miodu 
pitnego.

Kurczę umyć, natrzeć solą, bazylią 
i rozmarynem, poporcjować, każdą 
porcję oprószyć mąką i obsmażyć na 
margarynie z każdej strony. Porcje 
kurczęcia przełożyć do rondla, pod-
lać wywarem z jarzyn, dodać śliwki 
(wcześniej śliwki trzeba namoczyć na 
kilka godzin i wypestkować, pokroić 
w paski) i kieliszek miodu pitnego. 
Dusić pod przykryciem 30-40 minut.

Gdy kurczak jest miękki, do sosu do-
dać odrobinę cukru i soku z cytryny. 
Podawać z kluskami kładzionymi lub 
ryżem ugotowanym na sypko.
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