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Prezentujemy w nim relacje z rea-
lizacji „małych projektów” Pro-
gramu LEADER, ciekawostki
z Mazur, sylwetkę Franciszka
Godka – twórcy ludowego z Kolonii
w Gminie Świętajno. Przedsta-
wiamy także jedną z członkow-
skich organizacji LGD – Sto-
warzyszenie OCAL. Zachęcamy
do przygotowania bugaja według
przepisu Krystyny Drężek. W tym
numerze znajdziemy także relację
z wizyty w zaprzyjaźnionym LGD
„Lider w EGO” oraz fotoreportaż
z II Festiwalu Ballad Bułata
Okudżawy.
LGD „Brama Mazurskiej Krainy”
planuje jesienią tego roku kolejne
przedsięwzięcia. Zapraszamy do

udziału w wizycie studyjnej do
LGD „Partnerstwo dla Krajny
i Pałuk” w dniach 1-2 października
br. Prosimy o dostarczania mate-
riałów, które będzie można zapre-
zentować podczas Targów TOUR
SALON w Poznaniu w dniach 20-
23 października br. Zapraszamy do
udziału w szkoleniu nt. tworzenia
i funkcjonowania klastrów.
Zachęcamy do przekazywania in-
formacji, zdjęć, relacji z odby-
wających się na obszarze LGD
„Brama Mazurskiej Krainy” wyda-
rzeń. Wspólna promocja, prezen-
tacja atrakcyjnych miejsc przy-
rodniczych, kulturowych i histo-
rycznych przysporzą nam korzyści
w formie większej liczby turystów
i większych dochodów z usług tu-
rystycznych.

Zapraszamy do współpracy.
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MAŁE PROJEKTY W REALIZACJI

Szkoci na Mazurach
Degustacja tradycyjnych szkoc-
kich potraw i trunków, warsztaty
tańca szkockiego, zawody kale-
dońskie, możliwość zakupu ory-
ginalnego kiltu i wiele innych
atrakcji czekało na uczestników
Festiwalu Letniego Kultury
Szkockiej SKOTTAU 2010, który
odbył się 26 i 27 czerwca na
plaży przy Jeziorze Szkotowskim.
Głównym organizatorem było
Stowarzyszenie Społeczno-Kul-
turalne „Ziemia Kozłowska”.
Według lokalnych legend i opra-
cowań miejscowość Szkotowo
została założona przez dwóch ry-

cerzy – Michała i Jana, prawdo-
podobnie pochodzenia szkoc-
kiego. Stąd nazwa miejscowości
(SKOTTAU, SKOTTAW) pocho-
dzi od pierwszych właścicieli – ry-
cerzy szkockich walczących po
stronie Krzyżaków z Prusami,
którzy otrzymali nadania ziem-
skie w zamian za zasługi i udział
w walkach.

Pomysłodawcą imprezy pole-
gającej na wykorzystaniu orygi-
nalnej historii miejscowości był
Krzysztof Bucholski, członek Ligi
Morskiej i Rzecznej oraz war-
szawski inwestor zafascynowany
dziejami i kulturą Szkotów.
Organizatorzy Festiwalu SKOT-

TAU 2010 na-
wiązali do tradycji
i powstania miejs-
cowości Szko-
towo poprzez
m.in. odtworzenie
życia w faktorii
r zemieś ln i cze j
i kupieckiej na te-
renie majątku ry-
cerstwa szkoc-
kiego.
Na stoiskach
Sołectw można
było skosztować potraw, ciast
i nalewek, oczywiście inspirowa-
nych Szkocją. Prawdziwym
hitem okazał sie HAGGIES - tra-

dycyjna po-
trawa Szkoc-
ka (nasza ka-
szanka ale
z owsianką
zamiast ka-
szy) przygo-
towana przez
Sołtysa Ko-
złowa Sta-
nisława Boh-
dana. Przez
dwa dni od-
bywały się

warsztaty tańca szkockiego pro-

wadzone przez zespół Trebra-
runa z Gdańska.

Rozegrano turniej siatkówki
plażowej facetów w spódnicach,
odbyły się zawody kaledońskie -
rzut palem, przenoszenie głazu,
rzut snopkiem oraz drużynowe
pływanie na palu, które wywołało
salwy śmiechu wśród zebranych
widzów. W zawodach wzięło
udział 25 panów, a zwycięzca wy-
grał tradycyjny miecz oraz podróż
do Szkocji.

W sobotni wieczór zespoły
TREBRARUNA i PIPE BAND
z Gdańska zachwyciły widowi-
skiem światła i dźwięku. Na za-
kończenie Festiwalu na scenie
pojawiły się ikony muzyki szkoc-
kiej i celtyckiej w Polsce – zespoły
DANAR i SHANNON. Obok
głównego organizatora Festiwal
wspierał Wójt Gminy Kozłowo
Jacek Jankowski, Stowarzysze-
nie KEKS, mieszkańcy wsi Szko-
towo oraz innych Sołectw Ziemi
Kozłowskiej. Impreza współfinan-
sowana była ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach osi 4 –
LEADER Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-
2013.
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MAŁE PROJEKTY W REALIZACJI

Spotkania w Kolonii
3 lipca w Kolonii odbyła się II edy-
cja “Spotkań Kół Gospodyń Wiej-
skich Powiatu Szczycieńskiego –
Kolonia 2010”. Głównym organi-

zatorem imprezy było Stowarzy-
szenie „Kolonia nad Szkwą”
i miejscowe Koło Gospodyń Wiej-
skich. Honorowy patronat spra-
wowali: poseł na Sejm RP Adam
Krzyśków, Starosta Szczycieński
Jarosław Matłach i Wójt Gminy
Świętajno Janusz Pabich. Im-
preza współfinansowana była ze
środków Unii Europejskiej w ra-
mach osi 4 – LEADER Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013.

W tym roku na zaproszenie Koła
Gospodyń z Kolonii odpowie-
działy koła z terenu gmin: Dźwie-
rzuty, Rozogi i Pasym. Zamysłem
organizatorów było wprowadze-
nie lekkiej nuty rywalizacji, dla-
tego też dla przybyłych kół
ogłoszono konkurs w dwóch ka-
tegoriach: na najpiękniejsze sto-
isko oraz na najlepszą pre-
zentację artystyczną. Warto było
stanąć w szranki, gdyż na zwy-
cięzców czekały atrakcyjne na-
grody.

Konkursowe Koła Gospodyń
Wiejskich przygotowały bardzo
piękne i zróżnicowane tematycz-
nie stoiska, jak również zapre-
zentowały specjalnie na tę
okazję przygotowane programy

artystyczne. Stoiska obfitowały
w wyroby rękodzieła, przysmaki
regionalnej kuchni, a co bardziej
pomysłowi na miejscu zorgani-
zowali również loterię fantową.

Za całokształt swojej pracy Koło
Gospodyń Wiejskich z Kolonii
otrzymało dyplom i nagrodę
ufundowaną przez Związek
Gmin Warmińsko-Mazurskich.

Po konkursie na scenie wystąpili -
Zespół “Mazury” i Grupa Wokalna
“Christopher” z Domu Pomocy
Społecznej, które zaprosiły
słuchaczy do wspólnej zabawy
i śpiewów. Gwiazdą wieczoru był
Zespół „ALTRE”. Akcentem ta-
necznym w trakcie imprezy był
występ utalentowanej młodzieży
ze Świętajna – Grupy Tanecznej
“Pestek i Pestki” pracującej pod
okiem pani Elżbiety Serafin.

Przybyłej na imprezę widowni
udzielił się sielski i “rozśpiewany”
nastrój, czego dowodem była
ciesząca się dużym zaintereso-
waniem część imprezy “Mikrofon
dla każdego”, w trakcie której
można było usłyszeć, co komu
w duszy gra. Rytmy muzyki ta-
necznej zgromadziły na parkiecie
liczne grono osób, a już w całko-
witych ciemnościach swoim po-
kazem tańca z ogniem zachwy-
ciła publiczność Grupa Arty-
styczna “FLAMME” z Witowa.
Tańczono i śpiewano do późnych
godzin nocnych.

Organizatorzy mają nadzieję, że
Spotkania wejdą na stałe do ka-
lendarza imprez powiatowych,
jako wydarzenie cykliczne.
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TWÓRCY MAZURSKIEJ KRAINY - FRANCISZEK GODEK

Franciszek Godek - poeta ludowy
urodzony w Stępinie na Podkar-
paciu. Obecnie mieszka na Mazu-
rach w miejscowości Kolonia,
gmina Świętajno. Poezję uprawia
od ponad półwiecza, a jego wier-
sze opisują nie tylko piękno przy-
rody, ale także poruszają temat
ojczyzny i problemy ogólnoludz-
kie. Pan Franciszek Godek jest
autorem wielu wierszy lirycznych,
tekstów piosenek i ogromnej ilości
fraszek. Od 1981 r. należy do Sto-
warzyszenia Twórców Ludowych.

Jak pięknie na wsi

Jak pięknie na wsi, gdy Maj za-
wita
Słowiki w lesie głośno śpiewają
Każdy kwiateczek wtedy zakwita
Drzewa się w nowe liście okry-
wają

Kukułka w lesie gdzieś ciągle
kuka
Że już jest wiosna wesoło głosi
Dzięcioł na starym drzewie znów
stuka
Echo daleko głosy roznosi

Słońce swe jasne promienie
zsyła
Na ziemię żeby rośliny rosły
Łąka się barwnym kwieciem
okryła
Przedstawia widok miły, radosny
Zboża okryły pola zielenią
Wnosząc swe kłosy ku blaskom
słońca
Gdy wiatr zawieje gną się i mie-
nią
Jakby kto nimi potrząsał bez
końca

Leśna bajka

Raz niedźwiedź, już nie młody
Że dość długo pościł
Urządził sobie podchody
Zjadł sarnę – zostawił kości

Przyszedł lis znad Potoka
Wziął kości i już go nie było
Przyleciała i sroka
Jeszcze i dla niej starczyło

Strażnicy sikorkę schwycili
Co resztki z kości dziobała
O zbrodnię ją posądzili
Bo przy zabitej siedziała

Chociaż jest taka mała
I nawet dość miła
A sarnę zadziobała
Właśnie ją jeść kończyła

Oto na zbrodni miarę
Chociaż się dzielnie broniła
Poniosła srogą karę
Lecz życie ocaliła

Nikogo już nie szukali
Lis znikł za lasu zasłoną
A niedźwiedzia się bali
Zresztą jest pod ochroną.

KUCHNIA MAZURSKIEJ KRAINY

„Bugaj” – przepis pani
Krystyny Drężek

Składniki:
4 kg ziemniaków, ½ kg cebuli, ½
kg boczku, ½ kg cienkiej kiełbasy,
4 łyżki stołowe kaszy manny, ¾
szklanki mleka, sól i pieprz natu-
ralny do smaku

Sposób wykonania:
Ziemniaki obrać i utrzeć na tarce.
Cebulę pokroić w kostkę. Na-
stępnie to samo zrobić
z kiełbasą i boczkiem. Kiełbasę
i boczek podsmażyć do zarumie-
nienia, dodać cebulę. Utarte
ziemniaki połączyć z prze-

smażoną cebulą, boczkiem i kieł-
basą. Kaszę manną, mleko, sól
i pieprz, wymieszać. Wyłożyć na
blachę. Piec 2 godziny w tempe-
raturze 180ºC.

Sałatka jarzynowa
z grzybami

Składniki:
100 g marchewki, 100 g ziem-
niaków, 100 g selera (korzeń),
200 g mortadeli, 100 g pora, 100
g grzybów leśnych, 50 g cebuli,
1 ząbek czosnku, 50 g musz-
tardy, 100 g majonezu

Przygotowanie:
Grzyby podsmażyć z cebulą
i czosnkiem na patelni, warzywa
ugotować, obrać i pokroić w kos-
tkę. Ostudzone grzyby z cebulą
i czosnkiem oraz warzywa prze-
łożyć do miski, dodać pokrojoną
w kostkę mortadelę. Doprawić ma-
jonezem, musztardą, solą i piep-
rzem.
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CZŁONKOWIE LGD

STOWARZYSZENIE
ORŁOWSKIE CENTRUM

AKTYWNOŚCI
LOKALNEJ OCAL

„Aktywne Wsie Warmii i Mazur”,
„Obchody Dnia Żółwia w Orłowie”
czy „Świetlica pod Aleją Gra-
bową” to tylko niektóre z projek-
tów realizowanych przez
Stowarzyszenie OCAL w Or-

łowie. Stowarzyszenie powstało
w 2007 roku dzięki wsparciu Ni-
dzickiego Funduszu Lokalnego
i obecnie liczy 15 członków. Od
listopada 2008 roku należy do
Lokalnej Grupy Działania „Brama
Mazurskiej Krainy”. Od początku
działalności OCAL realizuje za-
warte w statucie cele, do których
należą m.in. integracja i aktywi-
zacja środowiska wiejskiego, pro-
wadzenie działalności kulturalnej,
oświatowej, promocyjnej, rozsze-
rzenie oferty turystycznej re-
gionu, wspieranie inicjatyw
społecznych w zakresie dobro-
czynności, kultury fizycznej
i sportu, ochrony dóbr kultury,
ochrony środowiska, edukacji
i rozwoju gospodarczego. Po-
wyższe cele Stowarzyszenie rea-
lizuje poprzez: organizację
spotkań, szkoleń, konferencji,
udział w targach, jarmarkach,
współpracę z organizacjami
w zakresie pozyskiwania środ-
ków i realizowania wspólnych
programów, organizowanie im-
prez turystycznych i kulturalnych

służących promocji i rozwoju re-
gionu. Orłowskie Centrum Ak-
tywności Lokalnej OCAL szeroko
współpracuje z ogólnopolskimi
i lokalnymi organizacjami, samo-
rządem oraz prywatnymi przed-
siębiorcami, efektywnie pozys-
kując dotację na realizację
statutowych celów. Przykładem
takich działań jest projekt „Świet-
lica pod Aleją Grabową” w ra-
mach konkursu ogłoszo-

nego przez Fundację Wspo-
magania Wsi „Nasza Świet-
lica, Nasz Klub”, dzięki
któremu wzmocniono rolę
świetlicy w Orłowie jako
miejsca przyjaznego miesz-
kańcom wsi, miejsca aktywi-
zacji, wspomagającego
rozwój edukacji poprzez or-
ganizowanie zajęć i warsz-
tatów mających na celu
efektywne zagospodarowa-

nie czasu wolnego dzieci i mło-
dzieży. Stowarzyszenie i So-
łectwo Orłowo gościło w świetlicy
wielu przedstawicieli Lokalnych
Grup Działania, Fundacji, Gmin,
Powiatów z całej Europy. Wizyty
te miały charakter wyjazdów stu-
dyjnych, podczas których Stowa-
rzyszenie prezentowało swoją
działalność i osiągnięcia. Po-
przez organizację „Obchodów
Dnia Żółwia w Orłowie” OCAL
promuje miejscową przyrodę,
a w szczególności Rezerwat Je-
zioro Małe i zamieszkującego te
tereny żółwia błotnego, co
znacząco wpływa na rozwój tu-
rystki. Obchody cieszą się nie-
zwykłym powodzeniem i wpisały
się w stały kalendarz orłowskich
imprez. Stowarzyszenie Orło-
wskie Centrum Aktywności Lo-
kalnej OCAL może stanowić
przykład dla innych organizacji
jak efektywnie realizować pro-
jekty i pozyskiwać dotacje na
realizację celów związanych
z poprawą warunków życia oraz
aktywizacją mieszkańców.

"Za życia wrogowie, w obliczu
śmierci równi"
Niezwykle ciekawą historię upamiętnia
obelisk stojący przy ulicy Męczenników
w Działdowie. Zbudowano go na cześć
dwóch pilotów - rosyjskiego i niemiec-
kiego, którzy zestrzelili się wzajemnie
podczas walki nad Działdowem w 1915r.
Na pomniku w kształcie 3-metrowej ig-
licy umieszczony jest krzyż prawosławny
i niemiecki oraz napis w trzech językach:
rosyjskim, niemieckim i polskim: "Za
życia wrogowie, w obliczu śmierci
równi".

Franckenstein w Zagrzewie
Zespół pałacowy w Zagrzewie znajduje
się kilka kilometrów na południowy
wschód od Nidzicy. Stanowił on niegdyś
majątek ziemski. Ostatnimi właścicie-
lami byli (do 1945 roku) Franckensteino-
wie. Obiekt, który możemy aktualnie
podziwiać zbudowany został w po-
czątkach XX wieku, w stylu na-
wiązującym do neobaroku. Założenie
dworsko-pałacowe zachowało się
w dobrym stanie do dnia dzisiejszego,
wraz z zabudowaniami gospodarczymi
i domami należącymi do służby. W parku
znajdującym się obok dworu zachowało
się wiele różnych gatunków starych
drzew. Ozdobę stanowi sędziwy, wielki
klon o niespotykanej formie. Cały kom-
pleks stanowi obecnie własność pry-
watną.

„Drewniana wieś”
Wieś Klon w Gminie Rozogi to
wyjątkowa w skali województwa war-
mińsko – mazurskiego „drewniana wieś”
z zachowanymi licznymi, różnorodnymi
drewnianym budynkami mieszkalnymi,
wzniesionymi po pożarze wsi, który miał
miejsce pod koniec XIXw. We wsi znaj-
dują się także dwa zabytkowe kościoły
(ewangelicki i katolicki) oraz drewniana
szkoła.

„Garnki Kocha”
Szczycieńska Pozycja Leśna gm. Jed-
wabno, Szczytno, Świętajno to zespół
kilkudziesięciu niemieckich schronów
wznoszonych w latach 1900-1944,
tworzący pas obrony dawnych Prus
Wschodnich od południa. Składają się
na liczne obiekty, w tym m.in. impo-
nująca wieża dla karabinów maszyno-
wych w Sasku Wielkim oraz liczne
schrony bojowe i bierne w Spychowie
i Szczytnie. Odnajdziemy także i rowy
przeciwczołgowe i tzw. garnki Kocha,
czyli zagłębione w ziemi betonowe kręgi
będące stanowiskami dla karabinów
maszynowych i broni przeciwpancernej.

CZY WIECIE, ŻE...?
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Wielkie Jeziora Mazurskie kandydują do miana
Światowego Cudu Natury!

Mazurskie Jeziora znalazły się w gronie 28 najpiękniej-
szych miejsc na świecie. Do 2011 r. trwa głosowanie

na finalistów konkursu Fundacji "New7Wonders" na Nowe
7 Cudów Natury. Głosować można za pomocą strony

www.mazurycudnatury.org - oficjalna strona finalisty
fundacji „New7Wonders”.

Głosuj !!! Wielkie Jeziora Mazurskie
Walczymy w finale

INICJATYWY

Z wizytą studyjną
w „Lider w EGO”
W dniach 18-19 czerwca 2010r.
przedstawiciele Lokalnej Grupy
Działania „Brama Mazurskiej
Krainy” odwiedzili LGD „Lider
w EGO” w Olecku. Celem wizyty

była wymiana doświadczeń w za-
kresie tworzenia wsi tematycz-
nych oraz funkcjonowania
gospodarstw agroturystycznych.
Pierwszego dnia przedstawiciele
naszego LGD zapoznali się
z funkcjonowaniem wsi tematycz-
nej - „Mleczna Wieś Giże” - wi-
zyta obejmowała odwiedziny
w 5 gospodarstwach, których
działalność opiera się na produk-
cji mlecznej. Ostatnim etapem
tego dnia była kolacja w Majątku

Giże, podczas której Prezes
LGD „Lider w EGO” Pan Ja-
rosław Franczuk opowiedział
o działaniach i funkcjonowaniu
Stowarzyszenia.
Kolejny dzień rozpoczął się zwie-
dzaniem „Gospodarstwa Ekolo-
gicznego Rodziny Rudzie-

wiczów” w miejscowości
Zatyki, gdzie przedstawi-
ciele naszego LGD mieli
okazję uczestniczyć
w „bezkrwawym safari”. Na
ogromnym terenie można
było zobaczyć stada da-
nieli, jeleni europejskich,
muflonów, świniodzików
i wiele innych gatunków
dzikich zwierząt. W skład
tego niezwykłego produktu
turystycznego wchodzi

także prowadzony przez gospo-
darzy Zajazd „Piękna Góra” oraz
wyciąg narciarski. Następnie
uczestnicy wizyty studyjnej udali
się do miejscowości Stańczyki,
gdzie podziwiali bliźniacze mosty
nieczynnej linii kolejowej Gołdap
– Żytkiejny. Ostatnim etapem wi-
zyty było zwiedzanie słynnej pi-
ramidy - grobowca rodziny
Farenheit w miejscowości Rapa.

UWAGA!!! ZAPRASZAMY DO
UDZIAŁU W KOLEJNEJ
WIZYCIE STUDYJNEJ

W dniach 1-2 października br. Lo-
kalna Grupa Działania „Brama
Mazurskiej Krainy” organizuje
wyjazd studyjny do LGD „Part-
nerstwo dla Krajny i Pałuk” z sie-
dzibą w Nakle nad Notecią.
Celem wizyty jest wymiana doś-
wiadczeń w zakresie organizacji
i działania stowarzyszeń, realiza-
cji projektów oraz funkcjonowa-
nia gospodarstw agrotury-
stycznych. Mieszkańców ob-
szaru LGD „Brama Mazurskiej
Krainy” w szczególności przed-
stawicieli organizacji pozarządo-
wych, grup nieformalnych,
lokalnych liderów oraz zaintere-
sowanych tworzeniem gospo-
darstw agroturystycznych pro-
simy o przesłanie zgłoszeń ucze-
stnictwa do 20 września br. -
karty zgłoszeń i wszelkie infor-
macje dotyczące wyjazdu znaj-
dują się na stronie internetowej

www.lgdbmk.pl
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ATRAKCJE MAZURSKIEJ KRAINY

Aktywny KOT
Ta mazurska miejscowość po-
łożona nieopodal trasy Nidzica-
Szczytno liczy około 176
mieszkańców. Przez wieś Kot
przepływa rzeka Omulew, która
jest wykorzystywana w okresie
letnim jako szlak wodny
o długości około 200 kilometrów.
Odbywają się tu coroczne mię-
dzynarodowe spływy kajakowe –
Rajd szlakami północno –
wschodniego Mazowsza. W oko-
licy można spotkać wiele osobli-
wości przyrodniczych m.in.
rezerwat, gdzie znajduje się lęgo-
wisko głuszca, cietrzewi, żurawi,
ostoja bobrów. Miłośnicy historii
odkryją w Kocie wiele ciekawych
miejsc m.in. tradycyjną zabu-
dowę mazurskich chat.
Społeczność lokalna chętnie po-

dejmuje i realizuje zadania
mające na celu podniesienie es-
tetyki wsi, jej walorów turystycz-
nych oraz aktywizację
mieszkańców. W 2009 roku po-

wstało Stowarzyszenie Kotow-
skie Centrum Aktywności
Lokalnej „Omulew”. W lipcu br.
Stowarzyszenie sfinalizowało
projekt „Kot – mazurska wieś; za-
dziwia i zachwyca”. W ramach
projektu odbyły się pokazy
sprzętu pożarniczego Ochotni-
czej Straży Pożarnej z Jed-

wabna, walki rycerskie Bractwa
Rycerskiego „EISEN ROUTH”,
przyśpiewki mazurskie zespołu
wokalno- muzycznego. Prezento-
wano wyroby artystyczne z cera-
miki i papieroplastyki wykonane
podczas warsztatów oraz konsu-
mowano znakomite potrawy re-
gionalne. Mieszkańcy wsi Kot
stworzyli „Przytulisko” – plac
zabaw dla dzieci, które staje się
miejscem spotkań, festynów, im-
prez integracyjnych. W miejsco-
wości znajduje się pracowania
plastyczna oraz pracownia cera-
miki szlachetnej. Gmina Jed-
wabno, Sołectwo Kot oraz
Stowarzyszenie współpracują
w zakresie aktywizacji mieszkań-
ców, prezentacji dorobku kultural-
nego oraz osobliwości przy-
rodniczych regionu. To miejsce,
które warto zobaczyć.

INICJATYWY

Szkolenie - klastry

Firmy z jednej branży działające
na jednym terenie najczęściej ze
sobą konkurują i jest to pra-
widłowe zachowanie w ramach
działalności na wolnym rynku. Są
jednak możliwości, by takie firmy

mogły ze sobą także współpra-
cować odnosząc w takich zacho-
waniach obopólne korzyści.
Takie porozumienie konkurencyj-
nych firm ma swoją definicję –
jest to klaster.

Klastry znakomicie funkcjonują
w całym świecie. Są różne mo-

dele kla-
s t r ó w ,
różnorodne
doświadcze-
nia. W Pol-
sce także od
kilku lat roz-
wijają się
i n i c j a t y w y
k las t rowe:
Dolina Plas-
t i k o w a
w Tarnowie,
kotły w Ple-
szewie, Do-

lina Lotnicza w Mielcu, klastry
jachtowe, meblarskie, informa-
tyczne.

Zapraszamy na szkolenie z za-
sad tworzenia klastrów i przygo-
towanie funkcjonowania klastra
turystycznego na obszarze LGD
„Brama Mazurskiej Krainy”. Pla-
nujemy również utworzenie we
współpracy z LGD „Warmiński
Zakątek” klastra turystycznego
„Dolina Łyny”.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu
przyjmujemy w biurze LGD
„Brama Mazurskiej Krainy” do
30 września 2010.
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WYDARZENIA - II FESTIWAL BALLAD BUŁATA OKUDŻAWY

7 sierpnia 2010 r. w Garncarskiej Wiosce w Kamionce odbył się II Festiwal Ballad Bułata
Okudżawy. Przedstawiamy fotoreportaż z tego wydarzenia.

W pierwszej części tego niezwykłego koncertu licznie zgromadzona publiczność usłyszała ballady
Bułata Okudżawy w wykonaniu: Janka Lisiewskiego ze Szczytna, Aleksandra Vanin z Kalinin-
gradu, „Świątecznej Kapeli” z Dobrego Miasta, Marka Kaszubskiego i Krzysztofa Margola z Ni-
dzicy. W drugiej części wieczoru utwory rosyjskiego barda wyśpiewała Sława Przybylska, której

akompaniował Janusz Tylman. Niepowtarzalny klimat pieśni Mistrza Bułata udzielił się wszystkim
uczestnikom Festiwalu. Wcześniej w Garncarskiej Wiosce odbył się Jarmark.
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WYDARZENIA - II FESTIWAL BALLAD BUŁATA OKUDŻAWY (CD.)
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CO, GDZIE, KIEDY? KALENDARIUM WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2010

Lokalna Grupa Działania
„Brama Mazurskiej Krainy”

Wizyta studyjna do LGD „Part-
nerstwo dla Krajny i Pałuk” –
1-2 października 2010

Gmina Janowiec Kościelny

XXV Święto Pieczonego Ziem-
niaka – Stadion gminny w Ku-
cach – 19 września 2010

Gmina Janowo

Gminne Święto Plonów – 12
września 2010
Gminne Zawody LA dla Szkół
Podstawowych – 24 września
2010
Gminne Zawody LA dla gimnaz-
jum – 1 października 2010
Dzień Seniora - montaż słowno
muzyczny w wykonaniu dzieci
i młodzieży – Gminny Ośrodek
Kultury w Janowie – 14 paź-
dziernika 2010
Gminne biegi przełajowe –
Gminny Ośrodek Kultury w Ja-
nowie – 15 października 2010

Gmina Kozłowo

Sprzątanie Świata – Polska
2010 – wrzesień 2010

Święto Pieczonego Ziemniaka –
Sołectwo Górowo - wrzesień
2010
Święto Szkoły – 17 września
2010
Dożynki Wiejskie – Sołectwo
Sławka Mała/Sołectwo Turówko

- wrzesień 2010
Bezbłędny Kozłowianin – sala
widowiskowa GCKiS - wrzesień
2010
Festyn Rodzinny „Zakończenie
Lata” – Lipowo - 24 września
2010
Święto Edukacji Narodowej –
szkoły – październik 2010
Uroczystość nadania imienia
szkole w Rogożu – Zespół

Szkół w Rogożu – październik
2010
Święto seniora – Sala widowi-
skowa GCKiS – październik
2010
Gminne eliminacje do konkursu
pieśni i piosenki patriotycznej –
sala widowiskowa – październik
2010
Uroczystości związane z 65- le-
ciem szkoły w Sarnowie –
Szkoła Podstawowa w Sarnowie
– październik 2010

Gmina Nidzica

Gminne Dożynki – park nad je-
ziorkiem – 5 września 2010
Jarmark Dożynkowy – Garn-
carska Wioska – 25 września
2010
III Maraton Kulturalny – Nidzic-
kie Spotkania z Książką i Teat-
rem – Zamek – wrzesień 2010
Zawody w podnoszeniu
ciężarów juniorek i juniorów na
szczeblu krajowym – Hala wido-
wiskowo-sportowa w Nidzicy –
wrzesień/październik 2010
Dzień Białej Laski – Zamek Sala
Rycerska – 6 października 2010
Dzień Edukacji Narodowej –
Zamek Sala Rycerska – 14 paź-
dziernika 2010
Grand Prix w LA (edycja je-
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sienna) – Stadion Miejski w Ni-
dzicy – październik 2010
Zaduszki Muzyczne – Zamek –
30 października 2010

Gmina Dźwierzuty

Dożynki Gminne – 5 września
2010
Babie Lato Seniorów – wrzesień
2010

Gmina Rozogi

„Dziękczynienie za dary ziemi” –
dożynki gminne – 5 września
2010

Gmina Wielbark

VI Powiatowe Mistrzostwa
w Zbieraniu Grzybów – wrzesień
2010
Gminne Święto Pieczonego
Ziemniaka, Zawody Latawcowe
– 10 października 2010
Pamiętajmy o wszystkich gro-
bach w naszej gminie – paź-
dziernik 2010

Gmina Świętajno

Generalne Porządki w Kolonii
z Biesiadą Ziemniaczano-Grzy-
bową – 4 września 2010
Święto Kartofla – Długi Borek –

wrzesień 2010

Gmina Pasym

EKO – piknik z MOK – rajd ro-
werowy – wrzesień 2010
Wystawa – Mała Galeria MOK –
październik 2010
Kameralny Koncert Symfo-
niczny – październik 2010
Dzień Ekologii – październik
2010

Gmina Iłowo-Osada

Święto pieczonego ziemniaka –
Białuty – 18 września 2010
Apel poległych - Las Białucki –
26 września 2010
Turniej Piłki Nożnej Młodzików -

Gminny Stadion Sportowy Iłowo-
Osada – 18 września 2010
Dzień Edukacji Narodowej –
Akademia okolicznościowa –
GOiKS Iłowo-Osada – 14 paź-
dziernika 2010
Biegi przełajowe dla młodzieży –
Iłowo Osada – 21 października
2010
Turniej Zakładów Pracy z Gminy
Iłowo-Osada – GOiKS Iłowo
Osada – 22 października 2010

Gmina Jedwabno

„Święto Ziemniaka i Kapusty” w
Gminnym Ośrodku Kultury – 30
września 2010

Gmina Działdowo

Gminne zawody w strzelectwie
sportowym – wrzesień 2010
II Gminny Turniej Szachowy –
Turza Wielka – wrzesień 2010
Mini lista przebojów – Turza –
wrzesień 2010

Gmina Płośnica
Festyn „Pożegnanie Lata”
(GOK) – wrzesień 2010
Dożynki Gminne – wrzesień
2010
Dni Papieskie – 16-17 paździer-
nika 2010

CO, GDZIE, KIEDY? KALENDARIUM WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2010
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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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