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Drodzy Czytelnicy,

Przedstawiamy kolejne wyda-
nie kwartalnika „Brama Mazur-
skiej Krainy”. Osoby bezrobotne, 
przedsiębiorców i rolników zapra-
szamy do udziału w ogłoszonych 
konkursach: „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw”, „Różnico-
wanie w kierunku działalności nie-
rolniczej”. To znakomita szansa 
na tworzenie i rozwój mikroprzed-
siębiorstw na obszarach wiej-
skich. Zapraszamy osoby indywi-
dualne, organizacje pozarządowe, 
gospodarstwa agroturystyczne, 
wiejskie restauracje i nieformal-
ne grupy mieszkańców z obszaru 
działania LGD „Brama Mazurskiej 
Krainy” do udziału w konkursie 
kulinarnym. Chcemy promować 
regionalne potrawy i zgłosić je 
na listę produktów tradycyjnych.  

Potrawy regionalne mogą być 
znakomitym uzupełnieniem oferty 
turystycznej i częścią produktów 
turystycznych klastra „Szlak Dzie-
dzictwa Kulturowego”. 
Serdecznie zapraszam do włącze-
nia się w przygotowanie wniosku 
LGD o przyznanie dodatkowych 
środków na realizacje naszej stra-
tegii. Czekamy na uwagi i propo-
zycje w zakresie możliwości wyko-
rzystania dodatkowych środków 
w ramach LEADERA. Zapraszamy 
Państwa do udziału w wydarze-
niach w naszych wszystkich gmi-
nach, czekamy na materiały do 
kolejnych wydań kwartalnika pro-
mujące nasze zabytki, przyrodę, 
produkty, inicjatywy i przyjazne 
turystom miejsca.

Krzysztof Margol
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Spotkanie było jednym z kilku zaplano-
wanych na ten rok wydarzeń związa-
nych z promocją ekonomii społecznej 
w województwie warmińsko-mazur-
skim w ramach wdrażanego Regional-
nego Planu Działania na Rzecz Pro-
mocji i Upowszechniania Ekonomii 
Społecznej. Wydarzenie to miało na 
celu promowanie korzyści, jakie sa-
morządowcom niesie współpraca  
z podmiotami ekonomii społecznej,  
a także zachęcenie lokalnych władz do 
współtworzenia regionalnego systemu 
wsparcia przedsiębiorczości społecz-
nej. Ponadto przedstawiono główne 
założenia strategii rozwoju ekonomii 
społecznej w województwie, które 
zakładają podział terytorium Warmii  
i Mazur na cztery obszary funkcjono-
wania ośrodków wsparcia ekonomii 
społecznej tj.: Elbląg, Nidzica, Olsztyn 
i Ełk. Na terenie każdego z Ośrod-
ków Wsparcia Ekonomii Społecznej 
planuje się utworzenie co najmniej 
dwóch inkubatorów wspierających 
powstawania nowych przedsiębiorstw  
społecznych. 
Konferencję otworzył Witold Wróblew-
ski, Wicemarszałek Województwa War-
mińsko Mazurskiego.  Moderatorem 
spotkania był Pan Krzysztof Margol, 
Prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju 
„Nida”, założyciel Garncarskiej Wioski 
jednego z pierwszych przedsiębiorstw 
społecznych w naszym województwie. 

W konferencji uczestniczyli zarówno 
prelegenci z Polski jak i za granicy m 
in. Karol Sachs, wybitny bankier i fi-
nansista zajmujący się inwestycjami 
w obszarze ekonomii społecznej we 
Francji i Polski, ekspert Komisji eu-
ropejskiej ds. finansów solidarnych, 
Prezydent Europejskiej Federacji 
Banków Etycznych i Alternatywnych, 
Henryk Wujec doradca Prezyden-
ta RP do spraw społecznych, Joan-
na Wardzińska, Wiceprezes Zarządu 
Towarzystwa Inwestycji Społeczno-
Ekonomicznych TISE, Wiesława Przy-
bysz Dyrektor Regionalnego Ośrodka  

W dniu 14 marca 2012 roku na terenie Przedsiębiorstwa Społecznego „Garncarska Wioska” w Kamionce koło 
Nidzicy odbyła się regionalna konferencja pt. „Rozwój ekonomii społecznej szansą dla samorządów lokalnych” 
organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie we współpracy z Nidzicką Fundacją 
Rozwoju NIDA oraz Przedsiębiorstwem Społecznym „Garncarska Wioska.”   

Polityki Społecznej z Olsztyna oraz 
Ryszard Grüner, burmistrz 10-tysięcz-
nego miasta Byczyny w wojewódz-
twie opolskim, na terenie którego 
dobrze prosperuje przedsiębiorstwo 
społeczne. 
 Konferencji towarzyszyły stoiska 
przedsiębiorstw społecznych tj. spół-
dzielni socjalnych, zakładów aktywno-
ści zawodowej, ośrodków wspierania 
ekonomii społecznej oraz centrum 
ekonomii społecznej z województwa 
warmińsko – mazurskiego.   

Uwaga!!!
„Turystyczna Brama Mazurskiej 
Krainy” jest otwarta na szeroką 
współpracę redakcyjną. Miesz-
kańców obszaru LGD, organizacje 
pozarządowe, samorządy lokalne 
zachęcamy do przysyłania infor-
macji o ciekawych inicjatywach, 
organizowanych wydarzeniach, 
do prezentacji sylwetek lokalnych 
liderów i wszelkich działań pro-
mocyjnych dotyczących naszego 
obszaru. Dobre przykłady będą 
inspiracją dla innych w działaniu 
na rzecz aktywizacji i poprawy ży-
cia mieszkańców. 
Wszystkie informacje prosimy 
wysyłać na adres e-mail: 
kwartalnik@lgdbmk.pl

O EKONOMII W GARNCARSKIEJ WIOSCE
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Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:
O pomoc mogą ubiegać się:

•	osoby	fizyczne,	osoby	prawne	-	podejmujące	 lub	prowadzące	działalność	
gospodarczą,

•	spółki	 prawa	 handlowego	 nieposiadające	 osobowości	 prawnej,	 wspól-
nicy spółek cywilnych – prowadzące(y) działalność gospodarczą, jako  
mikroprzedsiębiorstwo. 

Pomoc może być przyznana na operacje obejmujące wyłącznie inwestycje 
związane z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności gospodarczej, 
jeśli m.in.:

•	operacja	jest	uzasadniona	ekonomicznie,

•	operacja	spełnia	wymagania	wynikające	z	obowiązujących	przepisów	pra-
wa, które mają do niej zastosowanie,

•	biznes	plan	przewiduje	utworzenie	co	najmniej	1	miejsca	pracy,	co	uzasad-
nione jest zakresem rzeczowym operacji,

•	w	okresie	ostatnich	2	 lat	poprzedzających	złożenie	wniosku	o	przyznanie	
pomocy wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach działania Wsparcie 
oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie, objętego Programem 
Operacyjnym „Kapitał Ludzki, 2007-2013”,

•	operacja	nie	jest	finansowana	z	udziałem	innych	środków	publicznych,

•	planowana	wysokość	kosztów	kwalifikowalnych	operacji	wynosi	powyżej	20	
tys. zł.

Pomoc udzielana jest w formie refundacji maksymalnie 50% poniesionych kosz-
tów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jedne-
mu beneficjentowi w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć:

•	100	tys.	zł	-	jeśli	ekonomiczny	plan	operacji	(biznes	plan)	przewiduje	utwo-
rzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy,

•	200	tys.	zł	-	co	najmniej	2	i	mniej	niż	3	miejsc	pracy,

•	300	tys.	zł	-	co	najmniej	3	miejsc	pracy, 
w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.

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

w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”  
oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

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 07.05.2012r. do 21.05.2012r. 
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:

UWAGA! ROZPOCZYNAMY KOLEJNE NABORY!

Różnicowanie w kierunku działalno-
ści nierolniczej:

O pomoc może ubiegać się rolnik lub 
jego domownik w rozumieniu przepisów  
o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
lub małżonek tego rolnika, który:

1) jest pełnoletni i nie ukończył 60 lat,

2) jest obywatelem państwa członkow-
skiego UE,

3) ma miejsce zamieszkania na obsza-
rze objętym lokalną strategią rozwo-
ju,

4) jest ubezpieczony nieprzerwanie  
w pełnym zakresie w KRUS przez 
co najmniej 12 miesięcy poprzedza-
jących miesiąc złożenia wniosku o 
przyznanie pomocy,

5) nie wystąpił o przyznanie lub nie 
przyznano mu renty strukturalnej w 
ramach PROW 2004-2006 lub PROW 
2007-2013,

6) za rok poprzedzający rok złożenia 
wniosku, do gruntów rolnych wcho-
dzących w skład gospodarstwa rol-
nego posiadanego przez tego rolnika, 
była przyznana płatność do gruntów 
rolnych.

Pomoc finansowa ma formę refundacji 
części kosztów kwalifikowalnych ope-
racji. Maksymalna wysokość pomo-
cy udzielonej jednemu beneficjentowi  
w okresie realizacji PROW 2007-2013 
nie może przekroczyć 100 000,00 zł.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy eksperta przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy”,  

Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, tel. /fax (89) 6254337, e-mail: lgd@nida.pl

Uwaga: Dany beneficjent może otrzymać pomoc zarówno w ramach Osi 3 tj. składając wniosek bezpośrednio w ARiMR 
jak i w ramach działania ,,Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju”, składając wniosek za pośrednictwem LGD. 

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
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„Małe projekty” i „Odnowa i rozwój 
wsi” - podsumowanie

W lutym LGD „Brama Mazurskiej Kra-
iny” zakończyła IV nabór w ramach 
działania „Wdrażanie Lokalnych Stra-
tegii Rozwoju” Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 
na operacje, które spełniają warunki 
przyznania pomocy w ramach:

•		„Odnowa	i	rozwój	wsi”

•		tzw.	Małe	projekty	

Łącznie wpłynęło 115 wniosków!!!

W ramach działania „Odnowa i rozwój 
wsi” wpłynęło 15 wniosków na łącz-
ną kwotę 1 860 613,00 zł – wszystkie 
wnioski zostały uznane za zgodne  
z LSR, zmieściły się w limicie oraz zo-
stały wybrane do finansowania. 

W ramach „Małych projektów” zło-
żono 100 wniosków na łączną kwotę  
1 639 809,10 zł (przyp. limit wynosił 
750 000,00 zł) – 99 wniosków uzyska-
ło minimalną liczbę punktów wg kryte-
riów lokalnych i zostało wybranych do 
finansowania, z tego 52 zmieściły się 
w limicie środków natomiast 1 wnio-
sek nie uzyskał minimum punktów wg 
lokalnych kryteriów wyboru.  

W tym naborze w ramach „Małych 
projektów” najwięcej wniosków złożyły 
organizacje pozarządowe – 53, następ-
nie gminy i jednostki gminne – 39 oraz 
osoby fizyczne i przedsiębiorcy – 8. 

Natomiast w podziale na gminy naj-
aktywniejsi okazali się beneficjenci 
gmin: Płośnica – 16 wniosków, Nidzi-
ca – 14, Kozłowo – 11, Świętajno – 10,  
Janowiec Kościelny – 9, Pasym  
i Jedwabno – po 8. 

Beneficjenci składali wnioski o przy-
znanie pomocy najczęściej na: remont 
i wyposażenie świetlic wiejskich, orga-
nizację imprez plenerowych, warszta-
ty dla dorosłych i dzieci, zagospoda-
rowanie terenu poprzez stworzenie 
placu zabaw, wydanie publikacji pro-
mujących obszar LSR oraz zawody 
sportowe. 

SMAKI MAZURSKIEJ KRAINY 2012
Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”

zaprasza do udziału w

Konkursie na najlepszą potrawę regionalną,

który odbędzie się 05 maja w Garncarskiej Wiosce w Kamionce k/ Nidzicy.

Do udziału w konkursie zapraszamy: osoby fizyczne, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, rady sołeckie,  
gospodarstwa agroturystyczne, wiejskie restauracje mające swoją siedzibę na terenie funkcjonowania LGD.

Konkurs zorganizowany zostanie w 3 kategoriach: potrawy z mięsa, potrawy z ryb, ciasta i desery
W Konkursie na najlepszą potrawę regionalną w każdej z 3 kategorii:
I miejsce - nagroda o wartości  500zł
II miejsce - nagroda o wartości  350zł
III miejsce - nagroda o wartości 200zł
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego  
do dnia 27 kwietnia 2012 r., na jeden z podanych poniżej kontaktów:

1) e-mail: lgd@nida.pl 

2) fax: 89 625 43 37

3) listownie:

 Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”
 Pl. Wolności 1
 13-100 Nidzica

Wzór formularza oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej www.lgdbmk.pl 

ZAPRASZAMY

NABORY I KWARTAŁ 2012 R. - PODSUMOWANIE
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SZLAK RĘKODZIEŁA I RZEMIOSŁA 
NA „SZLAKU DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO”
Wycieczka jednodniowa, 6 godzinna, 
podczas której uczestnicy odwiedzą 
4 miejsca na szlaku rękodzieła i rze-
miosła: 
Kamionka k/Nidzicy – zwiedzanie 
pracowni garncarskiej, kuźni, izby 
regionalnej, prezentacja nt. rzemio-
sła tradycyjnego na Mazurach, po-
kaz toczenia na kole garncarskim, 
udział w warsztatach ceramicz-
nych, zwiedzanie Rajskiego Ogrodu. 

Piwnice Wielkie k/Wielbarka – trady-
cje „bab pruskich” prezentacja oraz 
własnoręczne wykonanie baby pru-
skiej, wykonywanie przetworów z 
grzybów w zgodzie z naturą.
Małdaniec k/Szczytna – wizyta w pra-
cowni witraży: wykład nt historii witrażu 
i technik, zwiedzanie galerii witraży.
Rozogi – wizyta w karczmie regional-
nej „TUSINEK” – pokaz produktów 
lokalnych, regionalny obiad.
Formuła klastra jest otwarta. 
Wszystkich zainteresowanych 
współpracą prosimy o kontakt  

15 października 2011 roku, w „Garncarskiej Wiosce” w Kamionce k/Nidzicy podpisane zostało porozumienie o utworzeniu 
klastra społecznego SZLAK DZIEDZICTWA KULTUROWEGO. Do klastra przystąpiły 34 podmioty - organizacje pozarzą-
dowe, firmy turystyczne działające na obszarach wiejskich oraz samorządy i samorządowe instytucje.
W ramach inicjatywy opracowane zostały już pierwsze zintegrowane produkty turystyczne – tematyczne pakiety pobytowe:

WIEŚ I NATURA: 
MAZURSKIE KLIMATY
Podczas 3 dniowego pobytu uczestni-
cy poznają uroki mazurskiej i kurpiow-
skiej wsi odwiedzając kilka interesują-
cych i gościnnych miejsc: Garncarską 
Wioskę z pracowniami rzemieślniczy-
mi, gospodarstwa agroturystyczne  
w Wawrochach i w Sasku, pracownię 
„bab pruskich” w Piwnicach Wielkich, 
muzea w Rozogach i Wesołowie, pra-
cownie witraży w Małdańcu. Z prze-
wodnikiem zwiedzą rezerwaty źródeł 
rzeki Łyny oraz żółwia błotnego. Sko-
rzystają z jazdy konnej oraz przejażdżki 
powozem i bryczką. Będą mogli samo-
dzielnie wytoczyć na kole garncarskim 
naczynie gliniane, poszukać „szczę-
ścia” na „bursztynowym polu” w Raj-
skim Ogrodzie, nauczą się lepić pierogi 
oraz rozpoznawać leśne grzyby. Noc-
legi w Zajeździe Tusinek oraz w gospo-
darstwie agroturystycznym w Sasku.

URODA I ZDROWIE: 
MAZURY NA ZDROWIE
Weekendowy pobyt, podczas które-
go w atrakcyjnej formie i w pięknych 
miejscach przeprowadzone zostaną z 
uczestnikami ćwiczenia rekreacyjne, 
masaże lecznicze i relaksacyjne, fizy-
koterapia w urokliwym gospodarstwie 
agroturystycznym OSTOJA. Każdemu 
uczestnikowi przeprowadzona zosta-  
nie przez dietetyka profesjonalna anali-
za składu ciała, analiza sposobu odży-
wiania, przygotowany zostanie jadło-
spis dostosowany do stanu zdrowia  

i preferencji smakowych. Uczestnicy 
wezmą udział w warsztatach przygo-
towania zdrowych posiłków, poznają 
zioła dla zdrowia i urody, nauczą się 
przygotowywać mieszkanki ziołowe 
do kuchni z ziół z ogrodu i dziko ro-
snących. Relaks i odpoczynek zapew-
nią spacery w pięknych dziewiczych 
miejscach rezerwatu źródeł rzeki Łyny 
oraz w RAJSKIM OGRODZIE a tak-
że warsztaty z wykorzystaniem gliny. 
Podczas pobytu wyżywienie wyłącznie 
z lokalnych i ekologicznych upraw.

z biurem  LGD „Brama Mazurskiej 
Krainy”, 13-100 Nidzica, Pl. Wolno-
ści 1, tel. (89) 625 43 37.

PRODUKTY TURYSTYCZNE KLASTRA „SZLAK DZIEDZICTWA KULTUROWEGO”
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1 kwietnia 2012 r. odbył się już XVII Konkurs Tradycyjnej Plastyki Obrzędowej „Palma Wielkanocna” 

w Rozogach, którego celem jest propagowanie wielkanocnych tradycji, ludowej kultury i zwyczajów, ale też 

integracja twórców z powiatu szczycieńskiego. Do konkursu zakwalifikowano 30 palm. Komisja oceniała 

pomysłowość, estetykę, technikę wykonania prac, bogactwo użytych materiałów, ogólne walory artystyczne

 i estetyczne. Organizatorem konkursu był Wójt Gminy Rozogi, Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach 

oraz Parafia Rzymsko- Katolicka w Rozogach.

WYDARZENIA - „PALMA WIELKANOCNA” W ROZOGACH
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WYDARZENIA - „PALMA WIELKANOCNA” W ROZOGACH
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Gmina Janowiec Kościelny
Gminny Konkurs Poezji Dziecięcej – SOKSIR  

Janowiec Kościelny – 25 kwietnia 2012 r.

Gminne Obchody Dni Rodziny – MAJÓWKA – 
Stadion gminny Kuce – 20 maja 2012 r.

Spotkanie z okazji Dnia Matki – SOKSIR  
Janowiec Kościelny – 25 maja 2012 r.

Rodzinny Rajd Rowerowy – 26 maja 2012 r.

Święto Jana „Palinocka” – palenie ognisk 
świętojańskich, X Seminarium Historyczne  
„Rodowód-Tożsamość- Tradycje gminy Jano-
wiec Kościelny” – 23 czerwca 2012 r. 

Gmina Janowo 
Polska Biega - Urząd Gminy Janowo – maj 2012 r.

Sportowy Turniej Miast i Gmin - tydzień sportu 
- Urząd Gminy Janowo szkoły z terenu gminy 
Janowo – Maj 2012 r. 

Dzień Matki, Ojca i Dziecka - Gminny Ośrodek 
Kultury w Janowie - 25 maja 2012 r. 

Dni Rodziny - 31 maja – 02 czerwca 2012 r.

 

Gmina Jedwabno
Majówka na sportowo – 1-3 maja 2012 r. –  

Jedwabno

Dzień otwarty w OSP Jedwabno – 6 maja 2012 r.

Majówka – 19 maja 2012 r. – Burdąg

Dzień Matki – 26 maja 2012 r. – Jedwabno-GOK

Dzień dziecka – 1 czerwca

Nagradzamy najlepszych czytelników –  
1 czerwca 2012 r. – Jedwabno

Dzień Rodziny – 3 czerwca 2012 r. – Kot

GWIAZDA MAZURSKA 2012 – maraton rowerowy 
– 10 czerwca 2012 r. – Jedwabno

Świętojanki – 23 czerwca 2012 r. – Warchały

EKO-FESTYN – 30 czerwca 2012 r. - Szuć

Gmina Kozłowo
III Gminny Konkurs „Moja szansa na sukces“ – 21 

kwietnia 2012 r. – GCKiS Kozłowo

Ogólnopolska akcja „Polska Biega“ – maj 2012 r.

Pasowanie na czytelnika biblioteki uczniów klas I 
Szkół Podstawowych – maj 2012 r. 

„Tydzień czytania dzieciom“ w ramach akcji „Cała 
Polska czyta dzieciom“ – maj 2012 r. 

Dzień Matki  - 25 maja 2012 r. – GCKiS Kozłowo

Gminny Przegląd Piosenki Zagranicznej „Z piosen-
ką przez świat“ – 26 maja 2012 r. - GCKiS Kozłowo

Festyn Rodzinny Dni Rodziny – 01 czerwca 2012 r.

IV Turniej TAEKWONDO o puchar Wójta Gminy  
Kozłowo – 2 czerwca 2012 r. – stadion w Kozłowie

Gminne Zawody Lekkoatletyczne pod patronatem 
Wójta Gminy Kozłowo – 20 czerwca 2012 r. –  
stadion w Kozłowie

Powitanie lata nad Jeziorem Szkotowskim –  
30 czerwca 2012 r. 

„Najlepszy czytelnik roku 2012“ II edycja konkursu 
czytelniczego – czerwiec 2012 r.

Absolwent Roku – czerwiec 2012 r. 

 

Gmina Nidzica
Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej „Mło-

dzież zapobiega pożarom” – kwiecień 2012 r. 

Powiatowy Turniej w Brydża Sportowego  
o Puchar Starosty – kwiecień 2012 r. 

Wojewódzki Konkurs Plastyczny – kwiecień 
2012 r. 

Powiatowy Turniej Motoryzacyjny – 13 kwietnia 
2012 r. – ZS Nr 3

Dzień Inwalidy – 18 kwietnia 2012 r.

Turniej tańca o Puchar Warmii i Mazur –  
21 kwietnia 2012 r. 

Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu 

Drogowym – 21 kwietnia 2012 – ZS Nr 3

Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym – 28 kwietnia 2012

Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy dla 
szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponad-
gimnazjalnych – maj 2012 r. 

Powiatowe Zawody Strażackie – maja 2012 r. 
– Stadion miejski

Koncert Radości i Nadziei – maj 2012 r. –  
Nidzica Zamek

Dni Rodziny – 1 maja 2012 r.

Majówka – 1 maja 2012 r. 

Gminna Liga Piłki Nożnej na Orliku – 1 maja 
2012 r.

VIII Powiatowy Konkurs Ekologiczny – 1 maja 
2012 r. 

Obchody Dnia Strażaka – 1 maja 2012 r. 

Akademia z okazji Uchwalenia Konstytucji 3-go 
Maja – 3 maja 2012 r. 

Jarmark Staroci – 5 maja 2012 r. – Kamionka, 
„Garncarska Wioska“

Konkurs kulinarny – 5 maja 2012 r. – Kamionka 
„Garncarska Wioska“

Festyn rekreacyjno-sportowy „Majówka“ –  

5 maja 2012 r. 

Dzień Samorządowca – 22 maja 2012 r. 

Powiatowy Rajd pieszy o puchar Starosty  
Nidzickiego – maj/czerwiec 2012 r.

Integracyjny festyn rekreacyjno sportowy dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektu-
alnie pod hasłem „Sport i zabawa to świetna 
sprawa” – czerwiec 2012 r. 

Powiatowy Turniej „Z podwórka na stadion” – 
czerwiec 2012 r. – Stadion Miejski

Powiatowe Dni Rodziny – czerwiec 2012 r. -  
Nidzica ul. Krzywa 

Powiatowy Festyn – Janowiecka Palinocka – 
czerwiec 2012 r. - Gmina Janowiec Kościelny 

Memoriał G. Mętlickiego – czerwiec 2012 r. – 
Stadion Miejski

Recytujmy po niemiecku – czerwiec 2012 r. 

Powiatowy turniej tańca z okazji „Dnia dziecka” 
– czerwiec 2012 r. - Zamek Nidzica 

Cykl imprez integracyjnych „W krainie żółwia  
i Łyny” – czerwiec/sierpień 2012 r. - Okolice 
Orłowa Wietrzychowa Łyny i Bolejn 

Festiwal Muzyki Pozytywnej – 1 czerwca 2012 r.

„Prymus Roku“, „Super Talent“, „Talent Roku“ 
– 1 czerwca 2012 r. 

Konferencja Rzecz o dziedzictwie na wsi,  
Wystawa ogrodnicza „Piękna Zagroda“ -  
2 czerwca 2012 r. – Kamionka „Garncarska 
Wioska“

Koncert Chopinowski „Mazurki na Mazurach“ 
– 2 czerwca 2012 r. – Kamionka „Garncarska 
Wioska“

Turniej Piłkarski dla szkół gimnazjalnych  
o Puchar ks. R. Gamańskiego – 8 czerwca 2012 r. 

Powiatowy Turniej w piłkę nożną o puchar Księ-
dza Gamańskiego – czerwiec 2012 r. 

Festyn rekreacyjno-sportowy „Eurokanigowia-
da“ – 9 czerwca 2012 r.

Dzień Sportu Szkolnego – 15 czerwca 2012 r. 

Zamkowy Maraton Rockowy – ZMROCK –  
17 czerwca 2012 r. 

Międzynarodowy Festiwal Fantastyki –  
21 czerwca 2012 r. 

Noc Świętojańska – 23 czerwca 2012 r.

Turniej Piłki Nożnej „Oldboy“ o Puchar  
Burmistrza Nidzicy – 23 czerwca 2012 r. 

Gmina Dźwierzuty
Gminny Konkurs Recytatorski - kwiecień 2012 r.

Wiosenny Bal Seniorów - 28 kwietnia 2012 r. 

Wiosenny Bal Gimnazjum – 12 maja 2012 r. 

MAJÓWKA z GOKSiR – 5 maja 2012 r.

Dzień Działacza Kultury – ma 2012 r. 

Gminne Dni Rodziny - Inauguracja Gminnych 
Dni Rodziny – maj/czerwiec 2012 r.

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA – 23 czerwca 2012 r. 

Festyn Pierogowy - 9 czerwca 2012 r. –  
Targowo

CO, GDZIE, KIEDY? KALENDARIUM: KWIECIEŃ - CZERWIEC 2012 R.
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Gmina Rozogi 
Akademia z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dzień Dziecka – spektakl teatralny, gry  
i zabawy dla dzieci - Gminny Ośrodek Kultury  
w Rozogach

VI Powiatowy Festiwal Seniorów /czerwiec/- 
amfiteatr przy GOK-u.

Gmina Wielbark
Konkurs poetycki „Dziecięce Spotkania  

z Poezją”- 25 kwietnia 2012 r. - Gminny Ośro-
dek Kultury

Majowy Blok Turystyczny „Majówka Wielbar-
ska” - 27 kwietnia- 3 maja 2012 r.

Międzynarodowy Dzień Dziecka – 1 czerwca 
2012 r. - Gminny Ośrodek Kultury

Festyn Ludowy „Palinocka 2012” – 23 czerwca 
2012 r. - Gminny Ośrodek Kultury

Gmina Świętajno
Święto Ziemi - kwiecień 2012 r. - Szkoła  

Podstawowa w Kolonii

Festiwal ekologiczny w Puszczy Piskiej – kwie-
cień 2012 r. – Spychowo

Sprzątanie Świata, Sprzątanie Warmii i Ma-
zur – kwiecień 2012 r. - Szkoła Podstawowa  
w Kolonii

„Krealia” z Powiatowym Festiwalem Młodych 
Talentów dla dzieci w wieku od 6-10 lat –  
1 maja 2012 r. – Jerutki

Dzień Flagi Polskiej, Rocznica Uchwalenia  
Konstytucji 3 Maja- uroczystość środowiskowa 
zakończona pochodem przez m. Kolonia – maj 
2012 r. - Szkoła Podstawowa w Kolonii

Dzień Języków i Unii Europejskiej - impreza 
środowiskowa - maj 2012 r. - Szkoła Podsta-
wowa w Kolonii

V Powiatowy Konkurs matematyczny „Sprawny 
Matematyk” – 11 maja 2012 r. - Zespół Szkół 
w Spychowie

Gminna Majówka – 12 maja 2012 r. - Kom-
pleks rekreacyjno-sportowy przy gimnazjum  
w Świętajnie

EOS-koncert DJ – maj 2012 r. – Amfiteatr  
w Spychowie

Gminny Konkurs Poezji K.I. Gałczyńskiego –  
maj 2012 r. - Gimnazjum w Świętajnie

Uroczysty apel pod popiersiem patrona szkoły  
I. Krasickiego – maj 2012 r. - Szkoła Podstawo-
wa w Świętajnie

Dni Rodziny – 1 czerwca 2012 r. – Szkoła Pod-
stawowa w Jerutkach

Festyn rodzinny – czerwiec 2012 r. - Szkoła 
Podstawowa w Świętajnie

II Powiatowa Gimnazjada w Świętajnie –  
czerwiec 2012 r. - Gimnazjum w Świętajnie

Chóralny czerwiec w Jerutkach, czyli spotkania 
z muzyką chóralną – czerwiec 2012 r. - Jerutki 
– kościół

EOS-koncert DJ – czerwiec 2012 r. - Amfiteatr 
w Spychowie

Kino pod chmurką – 
czerwiec 2012 r.

VII Gminny Przegląd 
Formacji Tanecznych –  
26 czerwca 2012 r. - 
Amfiteatr w Spychowie

VII Otwarty Ogólnopolski 
Turniej Chórów o Miecz 
Juranda - Spychowo 
2012. Konkurs na naj-
piękniejszy wianek 
świętojański 30 czerw-
ca-1 lipca 2012 r.

Gmina Pasym
„Jarmark Sołtysowej” 

- 03 maja 2012 r. -  
boisko wiejskie w Tyl-
kowie

50 Obchody Dnia Strażaka - 12 maja 2012 r. – 
boisko wiejskie w Gromie

Gminny Dzień Dziecka - 2 czerwca 2012 r. -  
boisko w Gimnazjum w Pasymiu

Pasymska Noc Świętojańska – WIANKI’2012 
- 23 czerwca 2012 r. - bulwar nad jeziorem  
Kalwa w Pasymiu

Gmina Działdowo
Ogólnopolskie Masowe Biegi Przełajowe Cross 

im. Henryka Szordykowskiego - 14 kwietnia 
2012 r. - boisko sportowe w Narzymiu

VII Gminny Festiwal Artystyczny Dzieci  
i Młodzieży „Wesoła Nutka” - 19 kwietnia  
2012 r. – Ruszkowo

VIII Drużynowe Mistrzostwa Gminy w Tenisie 
Stołowym - kwiecień 2012 r. - hala sportowa 
Gimnazjum Publicznego w Burkacie

Akademia z okazji 3 maja – maj 2012 r. –  
Ruszkowo

Imprezy okolicznościowe: Dzień Matki –  
maj 2012 r. 

Obchody 20-lecia Gminy Działdowo w tym  
Turniej Rodzin – 26 maja 2012 r. – Burkat

VII Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej o Puchar 
Wójta – maj/czerwiec 2012 r. 

X Rodzinny Rajd Rowerowy - czerwiec 2012 r.

Rejonowe Święto Plonów - czerwiec 2012 r. – 
boisko sportowe w Narzymiu

Zawody wędkarskie - czerwiec 2012 r. –  
Grzybiny

„Turniej Wsi” - czerwiec 2012 r. - Burkat

Gmina Płośnica
„Małe spotkania z poezją”- konkurs recytatorski 

dla dzieci ze wszystkich szkół podstawowych  
z terenu gminy Płośnica oraz gimnazjum  
w Gródkach - kwiecień 2012 r.

Inicjacja Tunieju wsi Gminy Płośnica - maj 2012 r.

Międzypowiatowy przegląd zespołów tanecz-
nych „Płośnickie Spotkania Taneczne” - maj 
2012 r.

Festyn majowy w Płośnicy- impreza rekreacyj-
na dla mieszkańców – maj 2012 r.

Majowy rajd rowerowy – maj 2012 r. 

XXV Ogólnopolski Przegląd Teatrów Ama-
torskich „Płośnickie Lato Teatralne 2012” –  
czerwiec 2012 r. 

Warmińsko - Mazurskie Dni Rodziny – czerwiec 
2012 r. 

Spotkanie z okazji Dnia Matki – czerwiec 2012 r.

CO, GDZIE, KIEDY? KALENDARIUM: KWIECIEŃ - CZERWIEC 2012 R.
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DZIAŁANIA

W spotkaniu oprócz Ośrodków 
Wsparcia Ekonomii Społecznej  
i Partnerów Projektu wzięli udział 
przedstawiciele Ministerstwa Pra-
cy i Polityki Społecznej, Minister-
stwa Rozwoju Regionalnego oraz 
Dyrektorzy Regionalnych Ośrod-
ków Polityki Społecznej z całej 
Polski. Spotkanie zostało zorgani-
zowane przez Fundację Fundusz 
Współpracy z Warszawy, która to 
prowadzi Centrum Ekonomii Spo-
łecznej na terenie Przedsiębior-
stwa Społecznego Garncarska 
Wioska w Kamionce. Jednym z te-
matów spotkania było omówienie 
zagadnień związanych z obecnym 

i przyszłym programem finanso-
wania funkcjonujących Ośrodków 
Wsparcia Ekonomii Społecznej:  
m in. Nidzicy, Olsztyna, Ełku czy 
Elbląga. Omówiono rolę Regional-
nych Ośrodków Polityki Społecz-
nej w rozwoju ekonomii społecznej 
oraz przedstawiono rekomenda-
cje Ministerstwa Pracy i Polityki  
Społecznej w zakresie standaryzacji  
i akredytacji funkcjonowania 
Ośrodków Wsparcia Ekonomii  
Społecznej w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Ponadto przedstawiciele Fundacji 
Fundusz Współpracy zaprezen-
towali wyniki badań kompeten-

cji Ośrodków Wsparcia Ekonomii 
Społecznej w zakresie prowadze-
nia doradztwa biznesowego dla 
podmiotów ekonomii społecznej 
oraz przedstawili założenia pro-
gramu szkoleniowego dla do-
radców biznesowych OWES.  
Celem prelegentów było pokaza-
nie gotowych form wypracowa-
nych partnerstw na płaszczyźnie 
współpracy Ośrodków Wsparcia 
Ekonomii Społecznej z władzami 
samorządowymi oraz biznesem. 
Kolejne spotkanie OWES zaplanowa-
ne zostało na 10 października 2012  
roku w Krakowie.

W dniach 19-20 marca 2012 roku w Warszawie odbyło się kolejne, już V Ogólnopolskie 
Spotkanie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, które zrealizowane zostało w ramach 
partnerskiego projektu systemowego 1.19 „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii  
Społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

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

 •		Konkurs	kulinarny	–	5 maja 2012 r. Kamionka „Garncarska Wioska”

 •		2	Szkolenia	z	zakresu	projektowania	ogrodów	–	28 i 29 maja 2012 r.

 •		Wizyta	studyjna	–	14-16 czerwca 2012 r.

 •		Targi	rzemieślnicze	–	14 lipca 2012 r. - Spychowo

Informacje na temat wydarzeń oraz karty zgłoszenia uczestnictwa znajdują się  
na stronie internetowej www.lgdbmk.pl

Zachęcamy do udziału w wyżej wymienionych przedsięwzięciach

UWAGA!!! ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJ

W dniach 14-16 czerwca 2012 r. Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” organizuje wyjazd studyjny  
do LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” z siedzibą w Miliczu. Celem wizyty jest wymiana doświadczeń w zakresie  
tworzenia i realizacji wiejskich ofert turystycznych oraz powstawania wiosek tematycznych. W szczególności do  
wyjazdu zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, liderów lokalnych, rolników oraz 
wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru LGD „Brama Mazurskiej Krainy”. Wszystkich zainteresowanych 
prosimy o przesyłanie zgłoszeń uczestnictwa do 06 czerwca br. Więcej informacji oraz karty zgłoszenia znaleźć można 
na stronie internetowej www.lgdbmk.pl 



TURYSTYCZNA BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY 11

CZY WIECIE, ŻE ...?

KONSULTACJE SPOŁECZNE 

Uwaga! Mieszkańcy  
obszaru LGD
Lokalna Grupa Działania „Brama 
Mazurskiej Krainy” przygotowu-
je wniosek o pozyskanie dodatko-
wych środków (nie więcej niż 5 000 
000,00 zł do wykorzystania do 2015 
r. w ramach Osi 4 – LEADER PROW 
2007-2013). W tym celu LGD powin-
na zaplanować nowe działania, któ-
re będą mogły być wprowadzone  
i zrealizowane w ramach Lokalnej Stra-
tegii Rozwoju. W dniu 27 marca 2012 r. 
Zarząd LGD podjął uchwałę w spra-

wie przeprowadzenia konsultacji spo-
łecznych z przedstawicielami lokalnej 
społeczności w zakresie planowanych 
do wprowadzenia i realizacji w ramach 
LSR nowych działań. Proponujemy 
opracowanie wytyczenie oraz sko-
munikowanie szlaków turystycznych 
(pieszych, rowerowych, wodnych) 
na całym obszarze LGD (we wszyst-
kich 14 gminach członkowskich) oraz 
wykonanie niezbędnej infrastruktury 
turystycznej (miejsca odpoczynku,  
punkty widokowe, punkty informacji 
turystycznej, jednolite oznakowania).

W związku z powyższym zapraszamy 
Państwa do zgłaszania opinii na temat 
zaplanowanych nowych działań wpro-
wadzanych do LSR oraz ewentual-
nych propozycji nowych zadań, które 
należałoby wprowadzić do realizacji  
w ramach LSR. Opinie prosimy kiero-
wać na adres e-mail: lgd@nida.pl bądź 
listownie na adres biura LGD.

Wszystkie Państwa propozycje będą 
przedstawione podczas Walnego  
Zebrania Członków LGD „Brama  
Mazurskiej Krainy”.

Najstarsze miasto na Mazurach
Pasym to miasto w województwie 
warmińsko-mazurskim, w powiecie 
szczycieńskim, położone na Poje-
zierzu Olsztyńskim, nad rzeką Kal-
wą. Miasto Pasym jest powszech-
nie uznawane jako najstarsze na 
Mazurach. Zostało założone przez 
Krzyżaków w 1386 roku, a jego 
nazwa pochodzi od założyciela - 
komtura elbląskiego, Zygfryda von 
Passenheim. Warto w tym miejscu 
nadmienić, że Pasym wchodził 
wówczas w skład komturii elblą-
skiej, która rozpościerała się od 
Morza Bałtyckiego (wchodziła w jej 
skład m.in. Mierzeja Wiślana) aż po 
leśne obrzeża państwa krzyżackie-
go w okolicach Szczytna. 

Karczma z XVIII w.

W Małszewie gm. Jedwabno 
znajduje się drewniana karczma  
z XVIIIw., jedna z najstarszych za-
chowanych tego typu obiektów  
w regionie, pozwalający zaob-
serwować, jak wyglądały dawniej 
tego typu budynki (izba, gdzie pro-
wadzono wyszynk i obowiązko-
wa stajnia). Karczma w Maszewie 
to interesujący budynek, o czym 
świadczy także fakt, iż jego kopia 
znajduje się w skansenie w Olsz-
tynku. W karczmie miał stacjono-
wać nawet sam Napoleon. Karcz-
ma znajduje się w pobliżu mostu  
i starego młyna wodnego.

Szlachetne Poboże

Obszar położony na północny 
wschód od lewego brzegu rzeki 
Orzyc, nazywana była Pobożem. 
Nazwa pochodzi prawdopodobnie 
od niezwykłej pobożności tych lu-
dzi. Poboże zamieszkiwała drob-
na szlachta zaściankowa. Chociaż 
zatarła się pamięć o posiadanym 
niegdyś herbie czy zawołaniu ro-
dowym, pozostało poczucie przy-
należności do stanu szlacheckiego. 
Śladem po szlacheckich zaścian-
kach są dwuczłonowie nazwy wsi 
gminy Janowiec Kościelny.

Kościół pochodzący z czasów  
krzyżackich

Najcenniejszym zabytkiem Płośni-
cy jest poewangelicki kościół po-
chodzący z czasów krzyżackich. 
Po sekularyzacji Prus Książęcych 
świątynia została przejęta przez 
protestantów. Przebudowano ją 
w 1729 i 1854 r. W świątyni znaj-
duje się srebrny kielich z 1694 r. 
oraz cztery krypty pod posadz-
ką kościoła będące grobowcami  
właścicieli Gródek.
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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

Biuro LGD
„Brama Mazurskiej
Krainy” jest czynne
od poniedziałku do

piątku
w godzinach

8.00-16.00

Kontakt
Pl. Wolności 1
13-100 Nidzica

Tel./fax (89) 625 43 37
e-mail: lgd@nida.pl

www.lgdbmk.pl

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.jastrzębowska@lgdbmk.pl
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