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Szanowni Państwo,

przedstawiamy pierwszy w 2012
roku numer kwartalnika LGD
„Brama Mazurskiej Krainy”. Ser-
decznie zapraszam do udziału
w ogłoszonych konkursach na rea-
lizację projektów w ramach
działań: „małe projekty” oraz „ od-
nowa i rozwój wsi”. Pracownicy
biura LGD udzielą Państwu
bezpłatnie wszelkich niezbędnych
informacji w zakresie korzystania
z dofinansowania w ramach
PROW LEADER oraz pomocy
w przygotowaniu wniosku. Dla sto-
warzyszeń i fundacji – realizatorów
„małych projektów” Fundacja NIDA
we współpracy z Akademią Roz-
woju Filantropii w Polsce oraz Pol-
sko – Amerykańską Fundacją
Wolności utworzyły specjalny pro-
gram pożyczkowy z zerowym

w tym numerze:

Inicjatywy

Wizyta gości ze Szwecji
czytaj str. 2

Dzień Dobroczynności
w Nidzicy

czytaj str. 5
Zaproszenie
do współpracy

czytaj str. 5
Szkoła Liderów Wiejskich

czytaj str. 10

Projekty

LEADER - Nowe nabory
czytaj str. 3

Zakres realizacji
Małych Projektów

czytaj str. 4

Wydarzenia

Jarmark Bożonarodzeniowy
w Kamionce

czytaj str. 6
Jarmark Bożonarodzeniowy
w Eriksberg

czytaj str. 7

Co, gdzie, kiedy?

Kalendarz “Na szlaku
dziedzictwa kulturowego”

czytaj str. 8

Czy wiecie, że?

Ciekawostki z naszego
regionu

czytaj str. 11

Kuchnia Mazurskiej Krainy

Przepisy na pyszne dania
czytaj str. 11

oprocentowaniem. W bieżącym
numerze znajdziecie Państwo
także m.in. informacje nt. Szkoły
Liderów Wiejskich – projekt Fun-
dacji Kreolia z Jerutek oraz o jar-
markach bożonarodzeniowych
w Kamionce i w Eriksberg w Szwe-
cji. Zapraszam serdecznie na
różnorodne i ciekawe wydarzenia
w 2012 roku na Szlaku Dzie-
dzictwa Kulturowego. Już dzisiaj
warto zarezerwować terminy na
wybrane festyny, festiwale, jar-
marki, imprezy sportowe i rekrea-
cyjne.
Prosimy o przysyłanie informacji
o organizowanych wydarzeniach,
atrakcjach turystycznych i przyrod-
niczych. Otrzymane materiały bę-
dziemy zamieszczać w kwartal-
niku.

Krzysztof Margol
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WIZYTA GOŚCI ZE SZWECJI

Kolejne spotkanie w ramach
międzynarodowego projektu
współpracy

W dniach 9-11 grudnia 2011 r. na
naszym terenie gościliśmy przed-
stawicieli szwedzkiej Lokalnej
Grupy Działania Leader Blekinge,
z którą współpracujemy w ramach
międzynarodowego projektu
TRANSGRANICZNA PRZEDSIĘ-
BIORCZOŚĆ Blekinge / Warmia-
Mazury. W dniu przyjazdu goście
zwiedzili nidzicki zamek, następ-
nie wysłuchali prezentacji nt.
działań organizacji pozarządo-
wych z naszego obszaru, którą
przygotował Prezes LGD „Brama
Mazurskiej Krainy” Krzysztof Mar-
gol. Na koniec spotkali się
z przedstawicielami Nidzickiego
Klubu Biznesu w siedzibie Nidzic-
kiej Fundacji Rozwoju Nida.
Po oficjalnych spotkaniach
szwedzcy partnerzy udali się do
Zajazdu Myśliwskiego Państwa
Bielickich na kolację, którą uatrak-
cyjniał przybyłym gościom zapro-
szony na ich prośbę myśliwy,
zdradzając tajniki myślistwa oraz
opowiadając o przeżytych „leś-
nych” przygodach. Wśród przed-
stawicieli szwedzkiej LGD byli
reprezentanci Stowarzyszenia
Przedsiębiorców, w związku

z tym, w drugim dniu pobytu, za-
proszeni zostali do firmy INS-
BUD Okna Sp. z o.o. na spotka-
nie z nidzickimi przedsiębior-
cami. Celem spotkania była
wymiana doświadczeń oraz na-
wiązanie kontaktów bizneso-
wych. Następnie przedstawiciele
szwedzkiej grupy udali się do Ka-
mionki gdzie zapoznali się z za-
sadami funkcjonowania tam-
tejszego Przedsiębiorstwa Spo-
łecznego „Garncarska Wioska”
oraz z szerokim wachlarzem ofe-
rowanych w nim usług.

Reprezentanci szwedzkiej LGD
wzięli także udział w organizowa-
nym w tym dniu Jarmarku
Bożonarodzeniowym. Ich udział
w wydarzeniu był jednym z wielu
przedsięwzięć realizowanych
w ramach projektu. Dzięki obec-
ności naszych gości uczestnicy
jarmarku mogli zakupić trady-
cyjne świąteczne szwedzkie spe-
cjały, takie jak: aromatyczny
napój bożonarodzeniowy, pyszne
szafranowe bułeczki oraz przy-
prawiony zgodnie ze skandy-
nawską tradycją łosoś. Podczas
Jarmarku gościliśmy także przed-
stawicieli LGD „Warmiński Za-
kątek” naszego polskiego par-
tnera w ramach w/w projektu.
Po zakończeniu Jarmarku przed-
stawiciele szwedzkiej grupy udali
się do Zajazdu Tusinek w Roz-
ogach. Na miejscu obejrzeli ro-
dzinne gospodarstwo oraz zjedli
uroczystą kolację złożoną z dań
regionalnych.
W niedzielę, w ostatnim dniu po-
bytu, Szwedzi odwiedzili wytwór-
nię nalewek Kozuba i Synowie
w Jabłonce. Nasi goście odjechali
niedzielnym popołudniem w kie-
runku Gdyni, skąd promem
odpłynęli do swojego kraju.

2



TURYSTYCZNA BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY

UWAGA! ROZPOCZYNAMY NABORY

Informujemy o możliwości składania wniosków za pośrednictwem
LGD „Brama Mazurskiej Krainy”

w ramach działania Odnowa i rozwój wsi oraz na tzw. „Małe projekty”.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać osobiście w dni robocze
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie od 06.02.2012r. do 29.02.2012r.

Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD.
Formularze wniosków wraz z niezbędną dokumentacją

dostępne są na stronie internetowej LGD: www.lgdbmk.pl (zakładka: Konkursy PROW LEADER)

Przypominamy kto może być beneficjentem oraz jaka jest wysokość i forma pomocy w ramach
wymienionych działań:

Odnowa i rozwój wsi

O pomoc może ubiegać się:

1) gmina
2) instytucja kultury, dla której organizato-
rem jest jednostka samorządu terytorial-
nego
3) osoba prawna lub jednostka organiza-
cyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
działająca na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolic-
kiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o sto-
sunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwaran-
cjach wolności sumienia i wyznania
4) organizacja pozarządowa o statusie
pożytku publicznego, której cele statutowe
są zbieżne z celami działania Odnowa
i rozwój wsi.

Pomoc finansowa ma formę refundacji
części kosztów kwalifikowalnych projektu.
Poziom pomocy finansowej wynosi maksy-
malnie 80% kosztów kwalifikowalnych
projektu.
Wysokość pomocy na realizację jednego
projektu nie może być niższa niż 25 tysięcy
złotych.

Limit środków dostępnych w naborze:
2 024 483,22 złote.
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tzw. „Małe projekty”

O pomoc mogą ubiegać się :

1) Osoby fizyczne pełnoletnie, będące obywatelami pań-
stwa członkowskiego UE, mające miejsce zamieszkania
na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju lub wyko-
nujące działalność gospodarczą na tym obszarze;
2) Osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposia-
dające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają
osobowość prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze
LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze
z wyłączeniem województwa oraz wojewódzkich samo-
rządowych jednostek organizacyjnych

Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwa-
lifikowanych operacji. Całkowity planowany koszt projektu
nie może wynosić mniej niż 4 500,00 złotych, lecz nie wię-
cej niż 100 000,00 złotych.
Wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej opera-
cji nie może przekroczyć 25 000,00 złotych oraz maksy-
malnie 100 000,00 złotych na jednego beneficjenta
w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007- 2013.
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 70% po-
niesionych kosztów kwalifikowanych operacji

Limit środków dostępnych w naborze:
750 000,00 złotych.

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.
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MAŁE PROJEKTY - ZAKRES REALIZACJI PROJEKTÓW

1) podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej
na obszarze objętym LSR przez:
a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środ-
ków transportu napędzanych mechanicznie,
b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charak-
terze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z ob-
szaru objętego LSR innych niż realizowane w ramach
działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz
z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów
lub usług określonego przedsiębiorcy,
c) organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rek-
reacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokal-
nych walorów,
d) zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłącze-
niem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych
i wojewódzkich;

2) rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez:
a) promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej
lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i bu-
dowy budynków mieszkalnych,
b) promocję lokalnej przedsiębiorczości,
c) remont połączony z modernizacją lub wyposażenie ist-
niejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów
pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu
przylegającego do tych obiektów;

3) rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze
objętym LSR przez:
a) utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji
turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron in-
ternetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną
obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów
oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych do-
tyczących obszaru objętego LSR,
b) budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony
z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie
obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje tury-
styczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pen-
sjonatów oraz bazy gastronomicznej;

4) promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpie-
czenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dzie-
dzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szcze-
gólności obszarów objętych poszczególnymi formami
ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;

5) zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego
i historycznego przez:
a) odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub
oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków
lub objętych ewidencją zabytków,
b) remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub in-
nych obiektów pełniących ich funkcje,
c) kultywowanie:
— miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,
— języka regionalnego i gwary,
— tradycyjnych zawodów i rzemiosła,
d) prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR in-
nych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 7 marca 2007 r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich;

6) inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wpro-
wadzania na rynek produktów i usług, których pod-
stawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory
gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, his-
toryczne lub przyrodnicze, zwanych dalej „produktami lub
usługami lokalnymi”, albo podnoszenie jakości takich pro-
duktów lub usług przez:
a) udział w targach i konkursach produktów lub usług lo-
kalnych,
b) promocję produktów lub usług lokalnych,
c) uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach ja-
kości innych niż realizowane w ramach działania, o któ-
rym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 marca
2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
d) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych
obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadze-
nia sprzedaży produktów lub usług lokalnych,
e) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych
obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyj-
nego wyrobu produktów lokalnych,
f) badanie rynku produktów lub usług lokalnych
z wyłączeniem działalności rolniczej;

7) wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł od-
nawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia
działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym pole-
gającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym,
z wyłączeniem działalności rolniczej.

Na jakie projekty czeka LGD „Brama Mazurskiej Krainy”?
Zgodnie z opracowaną Lokalną Strategią Rozwoju zachęcamy do składania projektów w zakresie: organizacji

szkoleń dla mieszkańców wsi, tworzenia i promocji nowych produktów turystycznych, organizacji jarmarków, festy-
nów i wydarzeń promocyjnych oraz imprez rekreacyjnych, wytyczania i oznakowania szlaków turystycznych,

publikacji i wydawnictw promocyjnych.
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DZIEŃ DOBROCZYNNOŚCI W NIDZICY

W Mikołajki 6 grudnia 2011 r. na
Zamku w Nidzicy rozdano sta-
tuetki „GREGOROVIUSY 2011”
oraz rozstrzygnięto Konkurs
„MŁODZIEŻOWEGO WOLON-
TARIUSZA ROKU 2011”. W tym
dniu odbyła się także wystawa
organizacji pozarządowych
z powiatu nidzickiego uwień-
czona uroczystym podsumo-
waniem Programu Działaj
Lokalnie VII.

Podczas uroczystej gali rozdano
statuetki „GREGOROVIUSY
2011” dla osób i przedsiębiorstw,
które w sposób szczególny an-
gażują się we wspieranie inicja-
tyw społecznych. W tym roku
Kapituła Konkursu postanowiła
przyznać w kategorii „Osoba in-
dywidualna” wyróżnienie Panu
Jackowi Kosmala, zaś w kategorii
„Instytucja, przedsiębiorstwo pry-
watne, przedsiębiorstwo pań-
stwowe”– Firmie Gospodarstwo
Rolne Ferma Drobiu Anna i Woj-
ciech Bojarscy z Janowa.
Kapituła postanowiła również
przyznać 2 statuetki specjalne.
W kategorii “osoba indywidualna”
dla księdza Przemysława Kawec-
kiego oraz w kategorii “Instytucja,
przedsiębiorstwo prywatne,
przedsiębiorstwo państwowe” Fir-
mie Kraft Foods Polska S.A.
z Warszawy.
W tym roku również podczas Gali

rozstrzygnięty został Konkurs
„MŁODZIEŻOWEGO WOLON-
TARIUSZA ROKU 2011”. Patro-
nem Konkursu jest Wojciech
Bogumił Jastrzębowski – wybitny
uczony i działacz społeczny oraz
wielki przyjaciel dzieci. Konkurs
organizowany był po raz trzeci
w celu popularyzacji wolontariatu
oraz wyróżnienia osób, które po-
przez postawy dobroczynne
i różnorodną aktywność spo-

łeczną upowszechniają dobro
w środowisku lokalnym.
W konkursie przyznane zostały
wyróżnienia:
1. Aleksandra Polakowska
2. Magdalena Polakowska
3. Katarzyna Tańska
4. Alicja Krasnowska
5. Paweł Zygnerski
6. Ewa Słomkowska
7. Anna Bartnikowska
8. Katarzyna Majewska
9. Karolina Pstrągowska
10. Natalia Pisarewicz
11. Paulina Leśniewska

Kapituła Konkursu postanowiła
uhonorować tytułem „Młod-
zieżowego Wolontariusza Roku
2011” Ninę Słomkowską – wolon-
tariuszkę współpracującą z Klu-
bem Młodzieżowego Wolon-
tariusza w Janowie.
W godzinach przedpołudniowych
wolontariusze oraz stypendyści
Nidzickiego Funduszu Lokalnego
przeprowadzili publiczną zbiórkę
pieniędzy, której celem było dofi-
nansowanie zajęć pozalekcyj-
nych dla młodzieży z powiatu
nidzickiego.Wolontariuszom
udało się zebrać kwotę 971,70 zł.
W tym roku do zbiórki przyłączyli
się również uczniowie/wolontariu-
sze z zespołów szkół z Nidzicy:

- Zespół Szkół nr 1 zebrał kwotę
412,22 zł

- Zespół Szkół nr 2 zebrał kwotę
388,01 zł, natomiast

-Zespół Szkół nr 3 kwotę
216,22 zł

Ogółem w Programie Złotówka
do Szczęścia uzyskano kwotę
1 988,15 zł.

Wszystkie opisane działania są
wynikiem całorocznej pracy or-
ganizatora Dnia Dobroczyn-
ności - Nidzickiego Funduszu
Lokalnego.

Uwaga!!!
„Turystyczna Brama Mazurskiej Krainy” jest otwarta na szeroką współpracę redakcyjną.

Mieszkańców obszaru 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 działań będą inspiracją dla innych w działaniu na rzecz aktywizacji

i poprawy życia mieszkańców.
Wszystkie informacje prosimy wysyłać na adres e-mail: kwartalnik@lgdbmk.pl
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WYDARZENIA - JARMARK BOŻONARODZENIOWY W KAMIONCE

10 grudnia 2011 r. w Kamionce odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy, który zgromadził kilkudzie-
sięciu wystawców z obszaru działania LGD „Brama Mazurskiej Krainy”. Gościem specjalnym była
grupa przedsiębiorców ze Szwecji. Wcześniej odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli
przedsiębiorstw społecznych, organizacji społecznych, administracji publicznej i grup nieformal-

nych. Zaprezentowany został także poradnik pt. Marketing Przedsiębiorczości Społecznej,
napisany przez ekspertów w dziedzinie Ekonomii Społecznej.
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WYDARZENIA - JARMARK BOŻONARODZENIOWY W ERIKSBERG

W tym samym czasie, gdy nasze LGD gościły szwedzkich partnerów na Jarmarku Bożonarodze-
niowym w Kamionce, grupa rzemieślników z polski podbijała rynek szwedzki w Eriksberg.
W dniach 10-11 grudnia 2011 r. przedstawiciele dwóch LGD: „Brama Mazurskiej Krainy”

i „Warmiński Zakątek” wzięli udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym w Eriksberg w ramach
projektu współpracy międzynarodowej

TRANSGRANICZNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ BLEKINGE / WARMIA I MAZURY.

W ofercie naszych wystawców dominowało przede wszystkim świąteczne
rękodzieło artystyczne, miody oraz tradycyjna polska żywność. Nasze LGD reprezentował Pan
Piotr Szczepkowski z Janowca Kościelnego z szeroką ofertą miodów oraz ozdób świątecznych
z wosku pszczelego. Przedsiębiorstwo Społeczne „Garncarska Wioska” zaprezentowało bogatą
ofertę świątecznych wyrobów od ręcznie malowanych bombek po wyroby przyjęte w komis od

lokalnych rzemieślników m.in. wyroby hafciarskie i szydełkowe związane z tematyką świąteczną.
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KALENDARZ “NA SZLAKU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO”

STYCZEŃ
6 – Przegląd Kolęd i Pastorałek
- Świętajno

MARZEC
8 – „Dzień Kobiet” - Świętajno
31 – Jarmark Wielkanocny –
Garncarska Wioska – Kamionka

KWIECIEŃ

Niedziela Palmowa –– Konkurs
na palmę wielkanocną - Rozogi
Wielki Tydzień - Wernisaż Wiel-
kanocny – Dźwierzuty

MAJ
1 – Kalwanaria (Przegląd Auto-
rskiego Ruchu Artystycznego) –
Pasym
1 - "Krealia" z Powiatowym Fes-
tiwalem Młodych Talentów dla
dzieci w wieku od 6-10 lat -
miejsce "Sielski Amfiteatr
w Kreolii" - Jerutki
1,2,3 – Majowy Blok Tury-
styczny, Powiatowe Zawody
Wędkarskie – Wielbark
1,2,3 – Majówka z GOKSiR –
Inauguracja gminnej ligi
sołeckiej – Dźwierzuty
3 – Jarmark Sołtysowej – Tyl-
kowo

3 – Inauguracja Rozgrywek Ligi
Sołeckiej Gminy Dźwierzuty
I sobota – Jarmark Staroci –
Garncarska Wioska - Kamionka
II sobota - Gminna Majówka –
Świętajno
Ostatni piątek – Gminne Dni
Rodziny – Dźwierzuty
Ostatnia sobota – Piknik Myś-
liwski, Zawody Ujeżdżeniowe –
Zimna Woda

CZERWIEC
I sobota – Koncert Chopinowski
„Mazurki na Mazurach – Garn-
carska Wioska - Kamionka

II sobota – Wietrzychowiada –
Wietrzychowo
III sobota – Wianki – Pasymska
Noc Świętojańska – Pasym
23 – Noc Świętojańska – Iłowo-
Osada
23 – Palinocka – Janowiec
Kościelny
I sobota po 24 czerwca – Semi-
narium Historyczne – Janowiec
Kościelny
I niedziela po 24 czerwca – Fes-
tiwal Piosenki Religijnej – Jano-
wiec Kościelny
Ostatni weekend – Turniej Wsi –
Iłowo-Osada
IV sobota – Palinocka – Wiel-
bark
Ostatnia sobota – Powitanie
Lata – Kozłowo
Ostatni tydzień – Ogólnopolski
Przegląd Teatrów Amatorskich
„Płośnickie Lato Teatralne”
Wszystkie soboty - Koncerty or-
ganowe – Pasym
Ostatnia sobota – Magiczna Noc
Świętojańska – Orzyny
Dwa ostanie piątkowe wieczory
– „Kino pod chmurką” -
Świętajno
I sobota po Bożym Ciele –
Festyn Pierogowy – Targowo
Ostatni weekend –„ Otwarty
Ogólnopolski Turniej Chórów
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o Miecz Juranda” - Świętajno
Trzy pierwsze niedziele – spot-
kania z muzyką chóralną – Je-
rutki

LIPIEC
I sobota – Jarmark Mazurski –
Garncarska Wioska - Kamionka
I sobota – Spotkania Kół Gos-
podyń Wiejskich – Kolonia
I weekend – Śpiewajmy poezję
- Szczytno
I i III niedziela – Turniej piłki
plażowej - Świętajno
II sobota – Dzień Ziemi
Kozłowskiej – Kozłowo
II sobota – Mazurski Kociołek
Kulturalny – Święto Grodu -
Pasym
III sobota – Festyn historyczny –
Sąpłaty
II sobota – Powrót Juranda do
Spychowa – Spychowo
II sobota – „Noc pod gwiazdami”
- Dźwierzuty
III sobota – Dni Żółwia – Orłowo
Wszystkie soboty - Koncerty Or-
ganowe – Pasym
Ostatnia sobota - Festyny
sołeckie – Miętkie, Rańsk
III sobota – Festyn „moTylkowo”
– Tylkowo

SIERPIEŃ
I sobota – Festiwal ballad Bułata
Okudżawy, Targi Rzemiosła –
Gancarska Wioska - Kamionka
I sobota – „Gminny Turniej Wsi
o Puchar Wójta Gminy Świę-
tajno” - Świętajno
II sobota – Sierpniowe Granie
nad Omulewem – Jabłonka
15 – „Wszystko kręci się wokół
Jerutek" - II Rajd Nawigacyjny
wszelkich pojazdów kołowych
poruszanych siłą mięśni ludz-
kich
Ostatnia niedziela - Święto Plo-
nów – Kozłowo
Ostatni weekend – Święto Plo-
nów – Narzym
III niedziela – Święto Plonów –

Pasym
Wszystkie soboty - Koncerty or-
ganowe – Pasym
Ostatnia sobota – Wykopki –
Wawrochy
Ostatnia sobota – Dożynki Wiej-
skie - Rumy

WRZESIEŃ
I sobota – Jarmark Twórczości
Ludowej – Garncarska Wioska
- Kamionka
I niedziela – Dożynki Gminne –
Konkurs sołectw - Dźwierzuty
III sobota – Święto wszystkiego
co lata – Pasym
III niedziela – Święto Pieczo-
nego Ziemniaka – Janowiec
Kościelny
IV sobota – Pożegnanie lata –
Wietrzychowo
III sobota - Europejskie Dni
Dziedzictwa – Targowo
Ostatni tydzień – Rajd śladami
Marion Dönhoff
Ostatnia sobota – Zawody sko-
kowe – Zimna Woda
Ostatnia niedziela – Powiatowy
Festiwal Grzybów „Grzybowa-
nie” – Wielbark
Ostatnia niedziela – Święto Pie-

czonego Ziemniaka – Białuty

PAŹDZIERNIK
I sobota – Jarmark Kolekcjoner-
ski – Garncarska Wioska -
Kamionka
I sobota – Żurawinki – Popowa
Wola
II sobota – Ogólnopolski prze-
gląd twórczości religijnej „FERA”
– Iłowo-Osada
IV weekend – Bieg Hubertusa –
Sasek Mały

LISTOPAD
I sobota – Jarmark Mazurski –
Garncarska Wioska - Kamionka
I piątek po dniu Św. Cecylii –
Cecyliada – Jerutki

GRUDZIEŃ
I sobota – Jarmark Bożonaro-
dzeniowy – Garncarska Wioska
- Kamionka
6 – Dzień Dobroczynności –
Nidzica
III piątek – Gminny Przegląd
Kolęd i Pastorałek - Dźwierzuty
31 – Leśny Sylwester – Sasek
Mały

KALENDARZ “NA SZLAKU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO” (CD.)
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SZKOŁA LIDERÓW WIEJSKICH – NOWY POMYSŁ KREOLII

Od października do połowy
grudnia br. trwały zajęcia
w Szkole Liderów Wiejskich w
ramach zadania "Powiat szczy-
cieński-przyjazna platforma do
współpracy wiejskich organiza-
cji pozarządowych". Projekt
realizowany był przez Fundację
Kreolia-Kraina Kreatywności"
z Jerutek ze wsparciem Minis-
terstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej w ramach Programu
Operacyjnego Fundusz Inicja-
tyw Obywatelskich.

Do Szkoły zapisało się 15 osób
reprezentujących różne zawody
i zainteresowania, w różnym
wieku, o różnym doświadczeniu
w pracy w sektorze pozarządo-
wym. Połączyło ich jedno - zaan-
gażowanie w działalność na rzecz
lokalnych społeczności, z małych
środowisk wiejskich z terenu po-
wiatu szczycieńskiego.
Uczestnicy Szkoły Liderów są
członkami zarządów
działających już wiej-
skich organizacji po-
zarządowych, wśród
nich są również ak-
tywni członkowie tych
organizacji lub też po-
szukujący pomysłów,
wsparcia i im podob-
nych osób lokalni lide-
rzy "małych" ojczyzn.
Cztery dwudniowe
zjazdy w Spychowie
minęły bardzo szy-
bko. Stało się tak
w dużej mierze dzięki
ciekawej tematyce
zajęć przedstawionej
przez doświadczo-
nych trenerów. Komu-
nikacja interperso-
nalna, diagnoza śro-
dowiska lokalnego,
praca metodą projek-
tową to tylko niektóre

tematy poruszane w trakcie
zajęć w Szkole Liderów.
Przyszłym Liderom postawiono
również niełatwe pytania: jak an-
gażować do działań i aktywizo-
wać społeczność lokalną i czy
znane im są zasoby i potrzeby
organizacji i środowisk, które re-
prezentują?
Obok przygotowanej przez po-
mysłodawców Szkoły ścieżki
edukacyjnej ważnym aspektem
spotkań grupy Liderów była inte-
gracja sektora pozarządowego
z obszarów wiejskich powiatu
szczycieńskiego. Spotkały się
bowiem organizacje z różnych
gmin powiatu.
Była okazja do wymiany doś-
wiadczeń, poznania swoich za-
sobów i wspólnego inspirowania
do dalszych działań. Integracji
i zebraniu wiedzy nt działań na
rzecz obszarów wiejskich, m.in.
poprzez promocję dobrych prak-
tyk miała służyć również zorgani-

zowana do "Miejsc z duszą" dwu-
dniowa wizyta studyjna. Grupa Li-
derów odwiedziła i zobaczyła
ciekawe inicjatywy podejmowane
przez lokalne społeczności w ta-
kich miejscowościach jak: Łęcze
- Wioska Wiatru i Podcieni, Po-
grodzie-Wioska Dzieci, Cesarskie
Kadyny, Jędrychowo-Wioska Jak
u Babci i Frombork-Gród Koper-
nika.

Uczestnicy wyjazdu wrócili do
swoich środowisk z głowami
pełnymi pomysłów na nowe
działania. Mają oni nadzieję na
kontynuację zajęć w Szkole Lide-
rów, a na razie nie tracą ze sobą
kontaktu między innymi dzięki
działającemu na Facebooku
Forum Wiejskiego Poza-
rządowca.
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CZY WIECIE, ŻE...?

Nidzicka instalacja garnkowa
W zamkowym muzeum w Nidzicy
znajduje się rekonstrukcja unika-
towej w Europie izolacji przeciw-
wilgociowej, pochodzącej z prze-
łomu XIV i XV w. Ustawione obok
siebie i odwrócone do góry dnem
garnki, zawierające w swoim wnęt-
rzu poduszkę powietrzną i oble-
pione gliną, stanowiły idealne
zabezpieczenie budynku przed
wilgocią.

Wiatrak w Jabłonowie
Budowla, typu „koźlak” liczy sobie
około 130 lat i jest jedyną tego
typu na terenie powiatu działdow-
skiego. W środku 15 metrowej bu-
dowli, znajduje się niemal w ide-
alnym stanie mechanizm wiatraka,
na drewnianej podstawie wisi ob-
razek Matki Boskiej z końca XIX
wieku.

Kurhan z epoki brązu
W pobliżu miejscowości Tylkowo,
gmina Pasym archeolodzy odkryli
najdawniejsze cmentarzyska typu
kurhanowego, pochodzące z epoki
brązu. Kurhan liczył 14 m średnicy,
otoczony był rozbudowanym wień-
cem kamiennym o szerokości 1 m,

KUCHNIA MAZURSKIEJ KRAINY

Domowa zupa szczawiowa
Jolanta Jastrzębowska

Składniki:
2 garście majowego szczawiu,
7 jajek, ziemniaki, cebulka,
śmietana 30%, 2 litry wody,
porcja rosołowa, 2 łyżki
smalcu

Przygotowanie:
Do garnka z wodą
wrzucamy porcję
rosołową, gotu-
jemy około 20
minut, wyjmujemy
kości, przece-
dzamy wywar, do-
dajemy pokrojony
szczaw, gotujemy
wszystko 5 minut.
2 jajka rozbełtane
wrzucamy do go-

tującej zupy. Na koniec pokro-
joną drobno cebulkę szklimy
na 2 łyżkach smalcu i łączymy
z zupą. Ugotowane ziemniaki
polewamy zupą i dodajemy
ugotowane na twardo jajko

Kaczka pieprzowo-miodowa
w jabłkach
Piotr Jastrzębowski

Składniki:
kaczka, 1 kg jabłek, miód,
pieprz, cynamon, cytryna, czos-
nek

Przygotowanie:
kaczkę przyprawiamy do
smaku i pieczemy do miękości.
Następnie obieramy 0,5 kg
jabłek, smażymy je na miodzie
dodając pieprz, skórkę z cyt-
ryny, sok z cytryny, czosnek
i cynamon – do uzyskania
musu. Następnie kolejne 0,5 kg
jabłek kroimy w ćwiartki i sma-
żymy ze skórką przyprawiając
do smaku. Podajemy kaczkę
otaczając ją musemi dekorując
ćwiartkami jabłek

który otaczał jego podstawę.
W centralnej części posadowiony
był prostokątny bruk kamienny
o wymiarach 5x2 m, na którym
stało 30 popielnic. Kilka z nich za-
wierało ozdoby z brązu.
Obok bruku odkryto spalone drew-
niane elementy konstrukcyjne,
które stanowiły relikty „domu
zmarłych”. Ślady bytności dzisiej-
szego Tylkowa sięgają więc kilku
tysięcy lat wstecz.

Budki dla nietoperzy
W Przedsiębiorstwie Społecznym
Garncarska Wioska w Kamionce
wyrabiane są budki lęgowe dla
nietoperzy. Nietoperz potrafi w cią-
gu jednej nocy zjeść około 3 ty-
siące komarów. Instalacja takiej
budki jest bardzo przydatna we
wszystkich miejscach tam gdzie
wypoczywają ludzie.
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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 (0-89) 625 43
37

e-mail: lgd@nida.pl
www.lgdbmk.pl

Dyrektor Biura LGD
Barbara Tyszka

lgd@nida.pl

Pracownicy Biura LGD

Renata Milewska
r.milewska@lgdbmk.pl

Ewa Wadecka
e.wadecka@lgdbmk.pl

Emilia Jastrzębowska
e.jastrzebowska@lgdbmk.pl
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