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NASZA MISJA

Misjà klastra „SZLAK DZIEDZICTWA KULTUROWE-
GO” jest wspieranie organizacji pozarzàdowych,
spo∏ecznych grup nieformalnych, przedsi´biorców
dzia∏ajàcych w obszarze us∏ug turystycznych i szko-
leniowych na obszarach wiejskich, poprzez stworze-
nie trwa∏ych ram wspó∏pracy opartych na wymianie
doÊwiadczeƒ i udost´pnianiu zasobów pomi´dzy
cz∏onkami inicjatywy klastrowej, w celu kreowania
wspólnych produktów, budowania trwa∏oÊci insty-
tucjonalnej organizacji spo∏ecznych i promocji.

UCZESTNICY

• organizacje pozarzàdowe dzia∏ajàce na obszarze
aktywnoÊci Lokalnej Grupy Dzia∏ania „Brama Ma-
zurskiej Krainy”

• przedsi´biorstwa dzia∏ajàce na terenach wiejskich
• samorzàdy lokalne i samorzàdowe instytucje

NASZE CELE

• organizowanie wspó∏pracy, komunikacji i wymia-
ny informacji mi´dzy uczestnikami klastra, 

• nawiàzywanie wspó∏pracy z przedsi´biorstwami,
instytucjami i innymi klastrami oraz podmiotami
spoza regionu, 

• umo˝liwienie transferu wiedzy mi´dzy partnerami,
cz∏onkami inicjatywy klastrowej, 

• realizacja wspólnych projektów spo∏ecznych,
turystycznych i szkoleniowych,

• pozyskiwanie i utrzymanie klientów zaintere-
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sowanych zakupem Êwiadczonych us∏ug i pro-
duktów dostarczanych przez cz∏onków inicjatywy
klastrowej,

• rozwijanie oraz promocja inicjatyw, postaw i dzia-
∏aƒ sprzyjajàcych rozwiàzywaniu potrzeb
spo∏ecznych,

• realizacja wspólnych przedsi´wzi´ç i inwestycji,

• wspólna realizacja projektów jako podstawa
obni˝enia kosztów i efektywnoÊci dzia∏aƒ,

• stworzenie kompleksowej oferty cz∏onków inicja-
tywy klastrowej,

• standaryzacja procesu obs∏ugi klientów, 

• zwi´kszenie zdolnoÊci innowacyjnych cz∏onków
inicjatywy klastrowej,

• wykreowanie nowych innowacyjnych produktów,
• promocja idei klasteringu wÊród cz∏onków klastra,
• zapewnienie niezb´dnej infrastruktury dla realiza-

cji celów klastra,
• pozyskiwanie zewn´trznych êróde∏ finansowania

innych inicjatyw klastra.

NASZE INICJATYWY I DZIA¸ANIA

• stworzenie wspólnej oferty spo∏ecznej, turystycz-
nej i szkoleniowej,

• uruchomienie i prowadzenie portalu internetowe-
go klastra, 

• organizowanie szkoleƒ dla cz∏onków inicjatywy
klastra,

• realizacja wspólnych projektów,
• promocja wspó∏pracy organizacji spo∏ecznych,

samorzàdów lokalnych i przedsi´biorstw, 
• promocja regionu, organizacji spo∏ecznych,

samorzàdów lokalnych i przedsi´biorców – 
– uczestników klastra oraz ich us∏ug.

Projekt realizowany jest ze wsparciem Ministerstwa
Pracy i Polityki Spo∏ecznej w ramach Programu
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

SZLAK DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
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LOKALNA GRUPA DZIA¸ANIA 
„BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY”

jest zwiàzkiem stowarzyszeƒ dzia∏ajàcym na terenie
14 gmin powiatu nidzickiego, dzia∏dowskiego
i szczycieƒskiego. Teren dzia∏ania LGD charaktery-
zuje du˝a iloÊç organizacji pozarzàdowych i grup
nieformalnych, które kultywujà lokalnà kultur´ i akty-
wizujà do dzia∏ania na rzecz rozwoju. Istnieje tu du˝a
ró˝norodnoÊç rzemieÊlnicza, do której dziÊ nawiàzu-
jà mieszkaƒcy, inicjujàc projekty oparte na starych,
ginàcych zawodach, obrz´dach i zwyczajach. Part-
nerska organizacja jakà jest LGD dzia∏a na rzecz
poprawy warunków ˝ycia mieszkaƒców wsi, rozwoju
przedsi´biorczoÊci oraz promocji turystycznej, akty-

wizacji spo∏ecznoÊci lokalnej oraz wykorzystania
zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycz-
nych do rozwoju gospodarczego. Powy˝sze postu-
laty wdra˝ane sà w ramach osi 4-LEADER Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD realizuje
trzy g∏ówne przedsi´wzi´cia: „Ma∏a firma – du˝y
efekt”, „Edukacja na wsi Wiejskie Centra AktywnoÊ-
ci” i Szlak Dziedzictwa kulturowego” 

Lokalna Grupa Dzia∏ania „Brama Mazurskiej Krainy”
Pl. WolnoÊci 1
13-100 Nidzica
tel./fax 89 625 43 37
www.lgdbmk.pl

SZLAK DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
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FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA 
ROZWOJU KREATYWNOÂCI 
ORAZ ROZWOJU TWÓRCZOÂCI DZIECI,
M¸ODZIE˚Y I DOROS Y̧CH 
KREOLIA – KRAINA KREATYWNOÂCI

Fundacja Kreolia – Kraina
KreatywnoÊci powsta∏a we
wrzeÊniu 2010r. 

Jej siedziba znajduje si´ w malowniczo po∏o˝onej
ma∏ej mazurskiej wiosce Jerutki w powiecie szczy-
cieƒskim. OsobliwoÊç Jerutek wià˝e si´ z tym, i˝ jest
to najbogatsza pod wzgl´dem zasobów historyczno-
przyrodniczych wieÊ w gminie Âwi´tajno, jak równie˝
jest to miejscowoÊç obfita w ciekawych ludzi,
reprezentujàcych ginàce zawody, niezwyk∏ych artys-
tów, lokalne produkty i inne osobliwoÊci. 
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Fundacja Kreolia – Kraina KreatywnoÊci w Jerutkach
powsta∏a, ˝eby mi´dzy innymi zadbaç o to, by szan-
se dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych, mieszkajàcych na
terenie wsi, na rozwijanie talentów i zainteresowaƒ
by∏y takie same, jakie majà ich rówieÊnicy w mieÊcie. 
Jako organizacja statutowo powo∏ana do wspierania
rozwoju kreatywnoÊci artystycznej podejmuje si´
stworzenia miejsca w Jerutkach, które b´dzie temu
s∏u˝yç. W kompleksie budynków, którymi dysponuje
Fundacja ma powstaç Centrum KreatywnoÊci,
a w nim m.in. Centrum Chóralne z salà koncertowà
i Sielskim Amfiteatrem. 

Od 1 wrzeÊnia 2011 r. rozpocz´∏a swojà dzia∏alnoÊç
„Kuênia Talentów” z pracowniami gry na fortepianie,
gitarze, z klasà Êpiewu oraz pracownià sztuk plasty-
cznych. 

Równie˝ ju˝ we wrzeÊniu w ramach Fundacji otwarty
zostanie M∏odzie˝owy Klub Integracji Spo∏ecznej dla
m∏odych mieszkaƒców Jerutek. 

Dla najm∏odszych od 1 paêdziernika ruszy Punkt
Przedszkolny równie˝ prowadzony przez Fundacj´.

Fundacja organizuje wizyty studyjne dla grup z orga-
nizacji pozarzàdowych, szczególnie z terenów wiejs-
kich oraz warsztaty artystyczne dla wszystkich ch´t-
nych z ca∏ej Polski. 

W ramach Fundacji trenuje Dru˝yna Pi∏karska „Kreo-
lia – Jerutki”. 

Fundacja Kreolia
Jerutki 81 
12-140 Âwi´tajno
tel. 604 801 551; 602 803 346
e-mail:kreolia@wp.pl

SZLAK DZIEDZICTWA KULTUROWEGO



NIDZICKA FUNDACJA 
ROZWOJU NIDA

Funkcjonuje od 1994 roku. Jej misjà
jest wspieranie inicjatyw na rzecz

zmniejszania bezrobocia oraz rozwoju przedsi´bior-
czoÊci. Fundacja oferuje por´czenia kredytów i po-
˝yczek przeznaczonych na rozpocz´cie lub rozwój
dzia∏alnoÊci gospodarczej. Udziela po˝yczek oso-
bom bezrobotnym tworzàcym w∏asne przed-
si´biorstwa i ma∏ym firmom, które ju˝ funkcjonujà na
rynku. Prowadzi Punkt Konsultacyjny dla ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw. Fundacja Nida w ramach
wspó∏pracy z Akademià Rozwoju Filantropii w Pol-
sce i Polsko-Amerykaƒskà Fundacjà WolnoÊci
(PAFW) prowadzi tak˝e fundusz po˝yczkowy dla or-
ganizacji pozarzàdowych uczestniczàcych w progra-
mie LEADER. Corocznie wspólnie z Fundacjà Wspo-
magania Wsi organizuje spotkania dla organizacji
dzia∏ajàcych na obszarach wiejskich.

NIDA jest realizatorem programu PAFW English Teach-
ing, w którym przyznawane sà granty dla szkó∏ i orga-
nizacji dzia∏ajàcych na wsi w ca∏ej Polsce na dodatko-
we zaj´cia z j´zyka angielskiego dla dzieci  i m∏odzie˝y
oraz organizowane sà szkolenia doskonalàce dla na-
uczycieli anglistów pracujàcych w wiejskich szko∏ach.

Fundacja prowadzi OÊrodek Wspierania Inicjatyw Eko-
nomii Spo∏ecznej. Pomaga podmiotom ekonomii
spo∏ecznej, przedsi´biorstwom spo∏ecznym, organiza-
cjom pozarzàdowym i osobom zainteresowanym dzia-
∏aniami i zatrudnieniem w sektorze ekonomii spo∏ecznej,
Êwiadczàc profesjonalne i kompleksowe wsparcie do-
radcze, informacyjne, szkoleniowe i finansowego w za-
kresie rozwijania przedsi´wzi´ç ekonomii spo∏ecznej.

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA
ul. RzemieÊlnicza 3, 13-100 Nidzica
tel./fax 89 625 36 51, e-mail: nida@nida.pl
www.nida.pl 

NIDZICKI FUNDUSZ LOKALNY

Nidzicki Fundusz Lokalny – forma
prawna – Stowarzyszenie, dzia∏a na

terenie powiatu nidzickiego (gmina: Nidzica, Koz-
∏owo, Janowo, Janowiec KoÊcielny), liczàcego 35 ty-
si´cy mieszkaƒców. Misjà Funduszu jest poprawa
jakoÊci ˝ycia mieszkaƒców poprzez gromadzenie,
zarzàdzanie i dystrybucj´ funduszy na cele dobro-
czynne i inicjatywy w zakresie rozwoju oÊwiaty, kultu-
ry, ochrony Êrodowiska, ochrony zabytków i spraw
obywatelskich. 

Stowarzyszenie gromadzi fundusze, z których do-
chody wykorzystywane sà do spe∏niania potrzeb
charytatywnych spo∏ecznoÊci – od przyznawania sty-
pendiów dla uzdolnionych i niezamo˝nych studen-
tów oraz uczniów szkó∏ Êrednich, poprzez wspie-
ranie dzia∏aƒ innych organizacji spo∏ecznych z po-
wiatu nidzickiego.

Barbara Margol – Prezes Zarzàdu 
Nidzicki Fundusz Lokalny
ul. ˚eromskiego 10, 13-100 Nidzica
tel./fax 89 625 20 68, +48 600 859 988
www.funduszlokalny.nidzica.pl
e-mail: funduszlokalny@funduszlokalny.nidzica.pl
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„GARNCARSKA WIOSKA”

Pierwsze na obszarze LGD „Brama Mazurskiej Kra-
iny” przedsi´biorstwo spo∏eczne, którego dzia∏al-
noÊç oparta jest na starych, ginàcych zawodach
rzemieÊlniczych, tradycyjnych technologiach, ma-
zurskich obrz´dach i zwyczajach.

„Garncarska Wioska” oferuje produkty ceramiczne,
krawieckie, pamiàtki regionalne, papier czerpany.
Zaprasza na jarmarki mazurskie, koncerty i festiwale.
Organizuje warsztaty rzemieÊlnicze, pokazy, szkole-
nia, konferencje, imprezy integracyjne, „mazurskie
wesela”. W „Garncarskiej Wiosce“ turyÊci mogà sa-
modzielnie wykonaç witra˝e, wyroby z gliny na kole
garncarskim, papier czerpany, wyroby kowalskie.
W „Jarz´binowym amfiteatrze“ odbywajà si´ cyklicz-
nie koncerty i festiwale. Na terenie Wioski powstaje
ogród botaniczny „RAJSKI OGRÓD” oraz Park Dy-
daktyczny.

Przedsi´biorstwo Spo∏eczne 
„Garncarska Wioska” Sp. z o.o.
Kamionka k/Nidzicy
tel. 666 028 991
e-mail: garncarskawioska@nida.pl
www.garncarskawioska.pl 

SZLAK DZIEDZICTWA KULTUROWEGO



GMINA DèWIERZUTY 

Po∏o˝ona w pó∏nocnej cz´Êci powiatu szczycieƒskie-
go przy drodze krajowej nr 57. Gmina malownicza
krajobrazowo z bogatà historià. Na terenie gminy
znajduje si´ zespó∏ przyrodniczo-krajobrazowy rzeki
Babant i Jeziora Bia∏ego oraz u˝ytek ekologiczny
i ornitologiczny ¸àki Dymerskie i Zlotowisko ˚urawi.
Gmina Dêwierzuty to liczne jeziora – Sasek Wielki,
Babi´ty Wielkie, S∏upek, Raƒskie, ¸´sk, ¸´czek,
Buczek, Ma∏szeweckie, Szczepankowskie, Mi´tkie.
W gminie znajduje si´ wiele zabytków o ró˝nym
stanie zachowania budowli. Najcenniejsze zachowa-
ne to: gotycki koÊció∏ Ewangelicko-Augsburski
z 1399 r. wraz z cmentarzem w Dêwierzutach (XIV w.),
neogotycki koÊció∏ katolicki (XIX w.), neogotycki koÊ-
ció∏ katolicki w Targowie, koÊció∏ Ewangelicko-Augs-
burski w Raƒsku, Kaplica Baptystów w Rumach
(obecnie Êwietlica), dom pastora (XVIII w.) w Dêwie-
rzutach, szko∏y w Dêwierzutach, Rumach, Orzynach,
Targowie, Jeleniowie, Jab∏once, Raƒsku, Popowej
Woli, Olszewkach, Linowie, Ka∏´czynie, Sàp∏atach –
obecnie Muzeum Regionalne (XIX – pocz. XX w.),
pa∏ace i dwory w Zalesiu, Rogalach, Popowej Woli,
Orzynach, stare cmentarze, ruiny m∏ynów i dworów,
stacje kolejowe, stajnie, czworaki. Wszystkie te bu-

dowle Êwiadczà o bogatej przesz∏oÊci tych ziem
i zamo˝noÊci dawnych mieszkaƒców.

Gmina Dêwierzuty
ul. Niepodleg∏oÊci 6 
12-120 Dêwierzuty
tel. 89 621 12 32
e-mail: info@ug-dzwierzuty.pl 
www.ug-dzwierzuty.pl 

GMINA I¸OWO-OSADA 

Gmina wiejska po∏o˝ona w województwie warmiƒ-
sko-mazurskim, na terenie Zielonych P∏uc Polski.
Ponad po∏ow´ jej powierzchni stanowi Zieluƒsko-
Rz´gowski Obszar Chronionego Krajobrazu z rezer-
watem leÊnym „Góra D´bowa” i rezerwatem tor-
fowiskowo-ornitologicznym „Âwiƒskie Bagno”. Tere-
ny te sà atrakcyjne krajobrazowo i turystycznie. 

Herbem Gminy jest k∏os w kolorze ˝ó∏tym symbolizu-
jàcy rolnictwo, znak lasu w kolorze zielonym oraz
emblemat kolejarski w kolorze ˝ó∏tym, symbolizujàcy
tradycje kolejarskie kultywowane od 1878 r. Symbole
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te umieszczone sà na bràzowym tle odzwierciedlajà-
cym kolor i∏u znajdujàcego si´ w glebie, od którego
pochodzi nazwa miejscowoÊci I∏owo. 

Najwa˝niejszym zabytkiem miejscowoÊci jest loko-
motywa Typ45 ustawiona jako pomnik przy prze-
jeêdzie kolejowym. Jest to symbol I∏owa jako osady
kolejarskiej. 

Atrakcjà dla turystów jest równie˝ zalew „Ruda“ od-
dalony 3 km od I∏owa-Osady. Godnym uwagi jest
pomnik w lasach bia∏uckich – miejsce pami´ci,
cmentarz ˝o∏nierzy niemieckich w M∏awce oraz
zabytkowy koÊció∏ parafialny z poczàtku XV wieku
p.w. Âw. Jana Chrzciciela w Narzymiu.

Gmina I∏owo-Osada
ul. Wyzwolenia 5, 13-240 I∏owo-Osada
tel. 23 654 1014
e-mail: sekretariat@ugilowo-osada.pl 

GMINA JANOWIEC KOÂCIELNY

Historia gminy si´ga XIII-ego wieku. Okolica, czyli
obszar po∏o˝ony na pó∏nocny wschód od lewego
brzegu rzeki Orzyc, nazwana by∏a Pobo˝em. Zamie-

szkiwa∏a je drobna szla-
chta zaÊciankowa, a naz-
wa Pobo˝e pochodzi naj-
prawdopodobniej od nie-
zwyk∏ej pobo˝noÊci tych
ludzi i wielkiej mi∏oÊci do
Boga. Chocia˝ zatar∏a si´
pami´ç o posiadanym
niegdyÊ herbie czy zawo-
∏aniu rodowym, pozosta-
∏o poczucie przynale˝-
noÊci do stanu szlache-
ckiego. Âladem po szla-
checkich zaÊciankach sà
dwucz∏onowe nazwy wsi. W centrum Janowca KoÊ-
cielnego znajduje si´ pi´kny, zbudowany w 1910
roku w stylu neogotyckim koÊció∏, wpisany do
rejestru zabytków Warmii i Mazur. KoÊció∏ zbudo-
wany zosta∏ ze sk∏adek parafian staraniem ksi´dza
Hieronima Syskiego na wzór koÊcio∏a Êw. Floriana
na Pradze w Warszawie. 

Gmina Janowiec KoÊcielny
Janowiec KoÊcielny 62 
13-111 Janowiec KoÊcielny
tel. 89 626 20 02
e-mail: gmina@janowiec.com.pl 
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GMINA KOZ¸OWO

Kroniki historyczne donoszà, ˝e wieÊ Koz∏owo zo-
sta∏a za∏o˝ona na prawie che∏miƒskim przez Polaka
Dobies∏awa w roku 1328. W 1478 r. posiada∏ jà
Albrecht Bartnicki. W 1818 r. by∏a wsià ch∏opskà,
liczy∏a ok. 100 mieszkaƒców, ale istnia∏ tu równie˝
folwark. 

Obszar gminy zajmuje powierzchni´ 254 km2. Na te-
renie gminy znajduje si´ 9 jezior, szczególnie urokli-
we sà jeziora Kownatki, Szkotowskie i Kàty oraz
êród∏a rzeki Szkotówki i Nidy, które ∏àczàc si´, tworzà
rzek´ Wkr´, dop∏yw Narwi.

Gmina Koz∏owo posiada liczne zabytki m.in. cmen-
tarze wojenne z okresu I wojny Êwiatowej w Micha∏-
kach, Sarnowie, Szkotowie i Zakrzewku. Zachowa∏o
si´ równie˝ wiele zabytkowych koÊcio∏ów. Na uwag´
zas∏uguje barokowy KoÊció∏ Âw. Piotra i Paw∏a w Ko-
z∏owie, zbudowany w latach 1733-1738, wie˝´ od-
restaurowano w roku 1815. By∏ to koÊció∏ ewange-
licki. Od roku 1945 jest to parafia rzymsko-katolicka. 

Gmina Koz∏owo
Koz∏owo 60A, 13-124 Koz∏owo
tel. 89 626 75 05, e-mail: gmina@kozlowo.pl 
www.kozlowo.pl 

GMINA P¸OÂNICA 

Po∏o˝ona jest w powiecie
dzia∏dowskim, na po∏ud-
niowo-zachodnim kraƒcu
województwa warmiƒsko-
mazurskiego. Obszar gmi-
ny stanowià tereny rol-
nicze i leÊne o nieska˝o-
nym Êrodowisku natural-
nym. Po∏udniowa i za-
chodnia cz´Êç gminy
∏àczy si´ z obszarem

chronionego krajobrazu, na pó∏nocnym zachodzie
stanowi cz´Êç Górznieƒsko-Lidzbarskiego Parku
Krajobrazowego. OsobliwoÊcià wsi jest zachowany
uk∏ad przestrzenny z czasów pruskich. Najwa˝-
niejszymi zabytkami sà obiekty sakralne i dworskie. 

Najcenniejszym zabytkiem P∏oÊnicy jest poewan-
gelicki koÊció∏ pochodzàcy z czasów krzy˝ackich
(1404 r.). Po sekularyzacji Prus Ksià˝´cych Êwiàtynia
zosta∏a przej´ta przez protestantów. Przebudowano
jà w 1729 i 1854 r. W Êwiàtyni znajduje si´ srebrny
kielich z 1694 r. oraz 4 krypty pod posadzkà koÊcio∏a
b´dàce grobowcami w∏aÊcicieli Gródek.
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Godne uwagi sà kurhany nazywane grobami olbrzy-
mów w lasach mi´dzy Gródkami a Wysokà. Cmen-
tarzysko z ok. 600 lat p.n.e. mieszkaƒców tych tere-
nów, plemion kultury ∏u˝yckiej. Jest to szeÊç, kilku
metrowych wzniesieƒ o Êrednicy ok. 20 metrów
ka˝dy, jedne z najwi´kszych w pó∏nocnej Polsce. 

Inne ciekawe miejsca w gminie P∏oÊnica to: neogoty-
cki koÊció∏ parafialny w Prze∏´ku wzniesiony w latach
1899-1901 przez dziedzica Prze∏´ka Rymer ku
chwale Przemienienia Paƒskiego jako wotum dzi´k-
czynne za uzdrowienie ˝ony Magdy, g∏az narzutowy
– pomnik przyrody w okolicach Gródek.

Gmina P∏oÊnica
ul. Dworcowa 52, 13-206 P∏oÊnica
tel. 23 696 80 08, e-mail: urzad@plosnica.pl
www.plosnica.pl 

GMINA SZCZYTNO

Po∏o˝ona w po∏udniowej cz´Êci Pojezierza Mazur-
skiego na szlaku komunikacyjnym Mràgowo-Szczyt-
no-Warszawa. Wyró˝niajà jà atrakcyjne przyrodniczo
obszary. WÊród terenów leÊnych zajmujàcych prawie
50 % jej powierzchni wyst´pujà lasy o charakterze
puszczaƒskim. Gatunkiem dominujàcym jest tu wy-
soko ceniona sosna zwyczajna. O pi´knie tutejszego
krajobrazu decyduje zró˝nicowane ukszta∏towanie
terenu, sieç jezior, rzek i oczek wodnych oraz malo-
wnicze pola i ∏àki. Do najatrakcyjniejszych turysty-
cznie jezior zaliczyç mo˝na: Sasek Wielki, Wa∏pusz,
Marksoby i S´daƒskie. Cz´Êç terenu gminy obj´ta
jest granicami europejskiej sieci obszarów chronio-
nych Natura 2000.

Walory przyrodnicze stanowià wspania∏y azyl dla
ludzi pragnàcych wypoczynku i relaksu w zacisznym
otoczeniu mazurskiej fauny i flory. Pi´kno tutejszych
krajobrazów podkreÊla bogata przesz∏oÊç mazurs-
kich terenów oraz liczne zabytki. 

W Rejestrze Zabytków figuruje 21 obiektów architek-
tonicznych z terenu Gminy Szczytno. Sà to przede
wszystkim budowle o charakterze sakralnym, a po-
zosta∏e – to cha∏upy i budynki inwentarskie oraz
w jednym przypadku park i budowla militarna. Naj-
ciekawszymi z nich sà:

1. KoÊció∏ Âw. Walentego w Lipowcu;
2. KoÊció∏ oraz kaplica w Szymanach;
3. KoÊció∏ z cmentarzem oraz kaplica w Trelkowie; 
4. Blockhauz strzelecki w Sasku Wielkim.

Gmina Szczytno
ul. ¸om˝yƒska 3, 12-100 Szczytno
tel. 89 623 25 80
e-mail: ugszczytno@ug.szczytno.pl 
www.ug.szczytno.pl 
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GMINA ÂWI¢TAJNO

Po∏o˝ona jest w po∏udniowej cz´Êci województwa
warmiƒsko-mazurskiego, w powiecie szczycieƒskim.
Graniczy z gminami: Szczytno, Dêwierzuty, Piecki,
Rozogi, Ruciane Nida. Pó∏nocna cz´Êç gminy le˝y
w zasi´gu Pojezierza Mràgowskiego, po∏udniowa
nale˝y do Równiny Mazurskiej. Z uwagi na po∏o˝enie
wÊród lasów i jezior, gmina jest atrakcyjna turysty-
cznie. Uroda i czystoÊç wód rozpostartych wÊród
rozleg∏ych drzewostanów, torfowisk, zagajników
z bogactwem runa leÊnego, stanowiskami roÊlin
chronionych i mnóstwem dzikiej zwierzyny, czynià
z gminy wyjàtkowy region rekreacyjny i wypoczyn-
kowy. Gmina Âwi´tajno ma bardzo dobre warunki do
uprawiania turystyki kwalifikowanej, pieszej, wodnej,
rowerowej, konnej. Zosta∏y wytyczone tu szlaki,
które Êwietnie nadajà si´ do spacerów i przeja˝d˝ek. 
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W gminie znajdujà si´ liczne zabytki m.in.: koÊció∏
w Spychowie, koÊció∏ w Âwi´tajnie oraz koÊció∏
w Jerutkach. 

Gmina Âwi´tajno
ul. Grunwaldzka 15 
12-140 Âwi´tajno
tel. 89 623 20 60
e-mail: info@swietajno.ug.gov.pl
www.swietajno-ug.wwm.pl 
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GMINA WIELBARK 

Powierzchnia gminy wynosi 34 789 ha (347,89 km2),
co stanowi oko∏o 18% powierzchni powiatu szczy-
cieƒskiego. Cz´Êç terenu gminy w∏àczona jest do
systemu terenów chronionych Natura 2000 (PLB

280007 Puszcza Napiwodzko – Ra-
mucka, PLB 14005 Dolina Omulwi
i P∏odownicy). Z pó∏nocy na po∏udnie
obszar gminy przecinajà liczne cieki
wodne. Do najwi´kszych zaliczymy
rzeki Omulew i Sawic´. Oko∏o 58%
powierzchni gminy stanowià lasy i za-
drzewienia, zajmujàce prawie wszys-
tkie siedliska boru Êwie˝ego i znacznà
cz´Êç siedlisk boru mieszanego.
Najwi´kszà atrakcjà lasów jest bo-
gactwo runa – grzyby, jagody, maliny,
je˝yny przyciàgajàce turystów.
Ka˝dego roku z koƒcem wrzeÊnia
w podwielbarskich lasach odbywajà
si´ mistrzostwa w grzybobraniu
„Grzybowanie“, podczas których
przyrod´ miejscowych lasów na

swoim stoisku prezentujà leÊnicy. Nie brakuje te˝
konkursów z nagrodami, a atrakcjà imprezy jest
konkurs na najsmaczniejszà potraw´ po∏àczony
z degustacjà. 

Najwa˝niejsze zabytki gminy to: szko∏a – jeden z naj-
∏adniejszych budynków szkolnych na terenie po-
wiatu, harmonijnie ∏àczàcy funkcjonalnà form´ z de-
koracyjnym detalem, koÊció∏ ewangelicki – wybu-
dowany w latach 1825-1827 w miejsce starego,
drewnianego z XVIII wieku, koÊció∏ katolicki p.w. Êw.
Jana Nepomucena, wybudowany w latach 70 XIX
wieku, cmentarz wojenny przy ulicy prowadzàcej
w kierunku Jedwabna, cmentarz ewangelicki z za-
chowanym pi´knym starodrzewiem.

Gmina Wielbark
ul. Grunwaldzka 2
12-160 Wielbark
tel. 89 621 83 12
e-mail: wielbark@mailbox.olsztyn.pl 
www.wielbark.com.pl 
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GMINNY OÂRODEK KULTURY, SPORTU 
I REKREACJI W DèWIERZUTACH 

OÊrodek dzia∏a w obszarze szeroko poj´tej otwartoÊ-
ci na Êrodowisko lokalne w dziedzinie kultury, inte-
gracji spo∏ecznej i ró˝nych form rekreacji sportowej.
Dzia∏ania Êrodowiskowe majà na celu pobudzanie
mieszkaƒców do wi´kszej aktywnoÊci kulturalno-
spo∏ecznej przez organizowanie imprez o charakterze
sportowo-rekreacyjnym, festynów rodzinnych, kon-
certów muzycznych, przeglàdów, turniejów, wystaw,
obejmujàcych teren ca∏ej gminy. Wa˝nym motorem
tych dzia∏aƒ jest wspó∏praca z placówkami szkolnymi,
organizacjami spo∏ecznymi oraz so∏ectwami. GOKSiR
sta∏ si´ centrum integracji tych wszystkich podmiotów
i wspólnych dzia∏aƒ. Przek∏ada si´ to na kalendarz
imprez organizowanych przez ca∏y rok na terenie
Êwietlic wiejskich, szkó∏, boisk, itp. GOKSiR s∏u˝y
pomocà merytorycznà oraz technicznà bazujàc na
w∏asnych zasobach. W placówce dzia∏ajà 4 zespo∏y
muzyczne: m∏odzie˝owy – „Bez Kitu“, doroÊli – „Kape-
la Dêwierzucka“, „Dxemix“, zespó∏ seniorów „Wrzo-
sy“, grupa taneczna – „Sto...kropki“, grupa teatralna
oraz pracownia informatyczna. OÊrodek jest te˝ koor-
dynatorem przedsi´wzi´ç sportowych. 

GOKSiR w Dêwierzutach
ul. Pasymska 2, 12-120 Dêwierzuty
tel./fax 89 621 12 80, e-mail: goksir.dzwierzuty@wp.pl
www.goksirdzwierzuty.pl

GOSPODARSTWO
AGROTURYSTYCZNE SASEK

Miejsce gdzie kultywuje sie polskà goÊcinnoÊç, tu na
ka˝dego czeka kubek herbaty lub kawy z kawa∏kiem
domowego ciasta. To miejsce zbudowane z szacun-
kiem dla mazurskiej architektury i lokalnego budulca,
takiego jak drzewo, kamieƒ i czerwona ceg∏a.

Zajazd przyjmuje goÊci ca∏y rok. Posi∏ki przygo-
towywane sà w oparciu o produkty z w∏asnego
ekologicznego gospodarstwa.

Pi´kne okoliczne lasy i jeziora sà doskona∏ym miejs-
cem do aktywnego wypoczynku i poznawania zag-
matwanej historii polsko-pruskiego pogranicza. To tu
je˝d˝àc konno mo˝na zrozumieç s∏owa hr. Donhoff
napisane podczas rajdu w 1941 roku:

„To upajajàce uczucie – móc jeêdziç konno przez jesienny
Êwiat, cz∏owiek czuje sie tak lekko, jakby mia∏ skrzyd∏a,
z dala od rodzinnych ograniczeƒ i trosk dnia powszed-
niego. Nieskoƒczenie odleg∏a jest troska o to, co b´dzie,
zwykle towarzyszàca cz∏owiekowi krok w krok. Teraz s∏oƒce
i wiatr, t´tent koni na piaszczystych drogach leÊnych
i zapach wi´dnàcych liÊci. Nasz Êwiat, a my – jego cz´Êç.“

Gospodarstwo Agroturystyczne SASEK
Piórkowska Ewa
Sasek Ma∏y 14, 12-100 Szczytno
tel./fax: +48 89 622 11 60, tel. kom.: +48 602 669 214 
e-mail: sasek@sasek.pl
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GOSPODARSTWO 
AGROTURYSTYCZNE OSTOJA 

Znajduje si´ na kolonii wsi Kamionka ko∏o Nidzicy
2 km. od „Garncarskiej Wioski”. W odleg∏oÊci 50 m
od budynków gospodarstwa jest zarybiony staw
o pow. 1 ha. Nad stawem znajduje si´ piaszczysta
pla˝a z wydzielonym kàpieliskiem dla dzieci, o ∏a-
godnym zejÊciu, miejsce na ognisko i grill.  Na tere-
nie gospodarstwa znajduje si´ oraz bajkowy pokój
zabaw dla dzieci oraz profesjonalny gabinet rehabi-
litacji i masa˝u, prowadzony przez magistra fizjote-
rapeut´.

Gospodarstwo oferuje komfortowe pokoje z ∏azienka-
mi oraz w pe∏ni wyposa˝onymi aneksami kuchenny-
mi. Ka˝dy pokój  posiada oddzielne wejÊcie. 

Gospodarstwo Agroturystyczne Ostoja
Kamionka 21, 13-100 Nidzica
Agata Chmaj, tel. 509 497 049 
Rafa∏ Chmaj, tel. 512 359 229
e-mail: ostoja-nidzica@wp.pl

KABRA 
PRZEDSI¢BIORSTWO WIELOBRAN˚OWE
KAZIMIERZ ABRAMCZYK 

Produkcja pamiàtek regionalnych: Baby Pruskie
z drewna, gliny, gipsu i styrobetonu w rozmiarach od
7 cm do 170 cm.

MAZURY ZAKL¢TE W S¸OIKU – Borowik marynowa-
ny w ca∏oÊci w kwasie mlekowym z zastosowaniem
unikalnej technologii (Smak Roku na Festiwalu Sma-
ku w Grucznie).

Akcesoria do saun: cebrzyki, klamki, zag∏ówki, klep-
sydry.

Piwnice Wielkie 25, 12-160 Wielbark
tel. 608 671 787 
e-mail: kazabr@wp.pl
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KAMEZ

Gospodarstwo Ekoagroturystyczne po∏o˝one w Wa-
wrochach ko∏o Szczytna, odwiedzane przez przed-
szkola, szko∏y podstawowe i Êrednie, rodziny
z dzieçmi i grupy zorganizowane.

W „KAMEZ” jest mo˝liwoÊç poznania prawdziwego
˝ycia na wsi, uczestniczenia w wielu pracach gospo-
darskich, obcowania ze zwierz´tami. Pobyt w gospo-
darstwie to cenna lekcja przyrody i historii. Na tere-
nie gospodarstwa znajdujà si´ historyczne pozos-
ta∏oÊci siedliska Bogumi∏a Linki, jak pisze Waƒkow-
icz w ksià˝ce „Na tropach Sm´tka” – „Ten, który
wybra∏ si´ w nieznany Êwiat w niewiadomym Pary˝u
szukaç Polski dla Wawroch”. Gospodarstwo uczest-
niczy w realizacji programów pomocy osobom nie-
pe∏nosprawnym.

„KAMEZ” zaprasza na przygody w gospodarstwie:
• prezentacja znalezionych skarbów natury – strza∏-

ka piorunowa (fulguryt),
• pokaz pieczenia chleba i degustacja,
• pokaz doju r´cznego krowy Milki,
• jazda konna w siodle, 
• przeja˝d˝ki krajoznawcze powozem konnym,

• przeja˝d˝ka ciàgnikiem Lamborghini,
• zwiedzanie gospodarstwa, oglàdanie maszyn rol-

niczych,
• pogaw´dka na temat ekologii i upraw ekologicz-

nych,
• obcowanie z koƒmi i z innymi zwierz´tami (pod

nadzorem gospodarzy), 
• spacer do lisich nor, kàpieliska dzików, ˝eremi bo-

brów,
• rozpoznawanie zió∏ i grzybów.

Organizuje tak˝e imprezy okolicznoÊciowe tj.: Ma-
jówki, Dzieƒ Dziecka, Âwi´to Rodziny, Rajdy piesze
i rowerowe, Âwi´to pieczonego ziemniaka, Kuligi,
Biegi narciarskie, Szkolenia tematyczne.

Do gospodarstwa zapraszamy
Szereg atrakcji tutaj mamy
Zimà, jesienià, wiosnà i w lecie
Przybywajcie a sami si´ dowiecie…

Gospodarstwo Ekoagroturystyczne „KAMEZ” 
El˝bieta i Zdzis∏aw Kobus 
12-100 Szczytno, Wawrochy 36 
tel. 89 623 13 26, 516 933 348 
e-mail: gospodarstwokamez@wp.pl 
www.kamez.eu

Z. KOZUBA I SYNOWIE SP. Z O.O. 
TRADYCYJNE POLSKIE NALEWKI

Familia pochodzi z okolic Nidzicy, a region ten szczy-
ci si´ szerokà listà rzadkich i chronionych roÊlin oraz
wieloma gatunkami ptaków, które na tych terenach
gniazdujà. ObfitoÊç przyrody region zawdzi´cza wol-
nej od zanieczyszczeƒ cywilizacji, a nawet mówi si´,
i˝ region ten nale˝y do najczystszych w Polsce. Tak
wspania∏a przyroda dostarcza wszelkich niezb´d-
nych ingredientów do przygotowania doskona∏ych
napojów alkoholowych a jeÊli receptura wymaga
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u˝ycia sk∏adników nie pochodzàcych z Puszczy Na-
piwodzko-Ramudzkiej to poszukiwane sà oczywiÊcie
w podobnie naturalnym Êrodowisku. Rodzina Kozu-
ba na mocy dokumentów, oficjalnie za∏o˝y∏a firm´
w 2005 roku i od tego czasu oferta poszerzana jest
o nowe rodzaje i smaki wybornych napitków.

Z. Kozuba i Synowie Sp. z o.o.
Jab∏onka 64
13-100 Nidzica
tel. 89 625 94 40
kom. 513 172 821
e-mail: office@kozuba.pl 
www.kozuba.pl 

MIEJSKI OÂRODEK KULTURY W PASYMIU

Organizator ˝ycia kulturalnego w mieÊcie i Gminie
Pasym. 

W roku szkolnym prowadzi dzia∏alnoÊç merytory-
cznà w ko∏ach zainteresowaƒ: muzycznym, teatral-
nym, tanecznym, plastycznym i informatycznym.
Przygotowuje wystawy plastyczne, koncerty, prze-
glàdy. 

W sezonie letnim organizuje: rajdy rowerowe, im-
prezy plenerowe; Wianki, Mazurski Kocio∏ek Kultural-
ny; Âwi´to Grodu, Do˝ynki, wspó∏organizuje wiejskie
festyny, kursy i szkolenia. Prowadzi równie˝ czytelni´
internetowà „Ikonka“. 

MOK Pasym
ul. Rynek10A, tel. 89 621 20 79
www.mokpasym.pl
e-mail: mokispasym@wp.pl

23



OÂRODEK WCZASOWY POSEJDON 

OÊrodek ten to zarówno doskona∏a baza wypadowa
do zwiedzania okolicy, ˝eglowania, w´dkowania jak
i miejsce, w którym mo˝na si´ zrelaksowaç w gronie
rodziny i przyjació∏. Po∏o˝ony jest nad jeziorem Kal-
wa (bezpoÊredni dost´p) w miejscowoÊci Pasym.
Posejdon oferuje zakwaterowanie w trzech nowych,
w pe∏ni wyposa˝onych domkach oraz w domu
goÊcinnym, w którym znajdujà si´ cztery pokoje,
weranda letnia, przedni taras z widokiem na jezioro
oraz klubokawiarnia. 

Rekreacja: wypo˝yczalnie sprz´tu wodnego (kajaki,
∏odzie wios∏owe, ˝aglówka) oraz sprz´tu turystycz-
nego (rowery, le˝aki, grill).

Rozrywka: 
• kolacje grillowe i biesiadne (przysmak kocio∏ek bos-

mana);
• imprezy programowe – western party, uczta bos-

mana, karaoke, zawody w´dkarskie;
• imprezy okolicznoÊciowe: wesela, chrzciny, komu-

nie, urodziny. 

Na terenie oÊrodka znajduje si´ miejsce do biesiado-
wania (z grillem i ogniskiem). 

OÊrodek Wczasowy Posejdon 
ul. Polna 82, 12-130 Pasym 
www.pasym-posejdon.cba.pl 
Tadeusz Michalski
tel.: 601 894 648, 
tel./fax: 89 621 29 55, 89 527 54 07 
e-mail: olawit1@wp.pl 
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SAUNA STYL

Sauny wykonywane sà zawsze na indywidualne za-
mówienie, zgodnie z oczekiwaniami i mo˝liwoÊciami
lokalowymi. Wszystkie modele linii Sauna – Styl wy-
konywane sà z wysokogatunkowego drewna zapew-
niajàcego trwa∏oÊç kabin, estetyk´ wn´trza oraz
komfort u˝ytkowania. Gatunki drewna, z których
budowane sà sauny (tj. Êwierk skandynawski, osika
bia∏a, cedr kanadyjski) pochodzà z drzew rosnàcych
w zimnych strefach klimatycznych, co gwarantuje
wysokà odpornoÊç na zmiany temperatur i wilgot-
noÊci.

Ka˝da kabina, którà oferuje Sauna-Styl jest komplet-
nie wyposa˝ona. Piece dobierane sà indywidualnie
w zale˝noÊci od kubatury sauny.

Ka˝dà saun´ mo˝na uatrakcyjniç wykorzystujàc ak-
cesoria dodatkowe, zmieniajàc standardowà kabin´
w miejsce relaksu...

Krzysztof Abramczyk
Piwnice Wielkie 25, 12-160 Wielbark
tel. 604 249 286
e-mail: sauny@onet.eu 

STAJNIA 
KLUB JEèDZIECKI ZIMNA WODA

Zapewnia profesjonalne szkolenia pod okiem instru-
ktorów. Oferuje zdrowy wypoczynek, szans´ pozna-
nia koni i tajników sztuki jeêdzieckiej. Do dyspozycji
goÊci jest kilka pokoi 2, 3 i 4-osobowych. Baza gas-
tronomiczna na miejscu. 

W ofercie stajni: 
• zawody skokowe, 
• zawody uje˝d˝eniowe, 
• rajdy konne,
• obozy konne, 
• hipoterapia, 

Istnieje mo˝liwoÊç przyj´cia grup zorganizowanych
– wycieczek szkolnych. W okresie zimowym Stajnia
organizuje: kuligi, ogniska i skiring. 

Stajnia Zimna Woda
Kinga i Piotr Pasturscy
Zimna Woda 1, 13-100 Nidzica
www.zimnawoda.pl 

STOWARZYSZENIE KEKS – KOZ¸OWSKA 
EKOLOGICZNA KUèNIA SMAKU 

Stowarzyszenie zosta∏o zarejestrowane 12.02.2010 r.
Jest to organizacja ludzi, którym sà bliskie ekologia
i tradycje.

Celem g∏ównym stowarzyszenia jest upowszech-
nianie wiedzy i dzia∏alnoÊci o tematyce ekologicznej
i turystycznej. Stowarzyszenie zach´ca rolników do
przekszta∏cania swoich gospodarstw w ekologiczne
oraz do produkcji zdrowej, naturalnej, ˝ywnoÊci oraz
do prowadzenia zdrowego trybu ˝ycia. Stowarzysze-
nie promuje lokalnych producentów zdrowej ˝yw-
noÊci na wszystkich uroczystoÊciach gminnych, jak
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równie˝ organizuje targi i bierze udzia∏ w innych im-
prezach, jarmarkach, organizowanych poza obsza-
rami gminy.

Stowarzyszenie KEKS-Koz∏owska Ekologiczna Kuê-
nia Smaku powsta∏o dla ludzi produkujàcych zdrowà
˝ywnoÊç jak równie˝ dla tych, którzy b´dà chcieli
takà ˝ywnoÊç kupowaç. 

Spo∏ecznoÊç gminy to wielki potencja∏ przedsi´bior-
czoÊci i zdolnoÊci kulinarnych.

KEKS-Koz∏owska Ekologiczna Kuênia Smaku dba
i rozwija te zasoby dla przysz∏ych pokoleƒ!

Stowarzyszenie KEKS – Koz∏owska 
Ekologiczna Kuênia Smaku
Turówko 18, 13-124 Koz∏owo
e-mail: keks@kozlowo.pl

STOWARZYSZENIE 
„KOLONIA NAD SZKWÑ”

Stowarzyszenie jest organizatorem spotkaƒ Kó∏ Gos-
podyƒ Wiejskich. Spotkania maja na celu pokazanie
pracy i osiàgni´ç osób na co dzieƒ zwiàzanych
z Ko∏ami Gospodyƒ Wiejskich, niejednokrotnie dzia-
∏ajàcych w bardzo ma∏ych miejscowoÊciach. 

W okresie letnim i wczesnojesiennym oferuje przelo-
ty motolotnià nad regionem wpisanym w Szlak Dzie-
dzictwa Kulturowego, a zimowà porà kuligi wiejskie
po∏àczone z ogniskiem i regionalnym jad∏em i napit-
kiem.

Cz∏onkinie KGW dzia∏ajàcego przy Stowarzyszeniu
„Kolonia nad Szkwà” oferujà przetwory domowe
i potrawy regionalne. Mi´dzy innymi: ser ˝ó∏ty so∏-
tysowej, placki m´skie, wieniec wójta, miód z mnisz-
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ka lekarskiego, pierogi domowe i przetwory w´dli-
niarskie.

O ka˝dej porze roku oferuje wyroby r´kodzielnicze:
• projektowanie i tworzenie bi˝uterii (kolczyki,

naszyjniki, bransoletki),
• tworzenie papierowych ozdób, 
• artystyczne zdobienie przedmiotów metodà

decoupage dajàc przedmiotom u˝ytku codzien-
nego niebanalny wyglàd.

Stowarzyszenie „Kolonia nad Szkwà” 
Kolonia 60 
12-140 Âwi´tajno ko∏o Szczytna
tel. 89 622 60 29 
e-mail: szkwa08@wp.pl
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STOWARZYSZENIE MI¸OÂNIKÓW 
ZIEMI WIELBARSKIEJ

Stowarzyszenie Mi∏oÊników Ziemi Wielbarskiej pow-
sta∏o 15 stycznia 2003 roku. W swoich szeregach
skupia przedstawicieli wszystkich Êrodowisk Gminy
Wielbark. Celem statutowym Stowarzyszenia jest
m.in. dba∏oÊç o rozwój Gminy Wielbark, organi-
zowanie ˝ycia spo∏ecznego, kulturalnego i gospo-

darczego, upowszechnianie kultury i wiedzy oraz
promowanie walorów jak˝e pi´knej Ziemi Wiel-
barskiej. Stowarzyszenie wspó∏pracuje z ogólnopol-
skimi organizacjami i samorzàdem – efektywnie
pozyskujàc dotacje na realizacj´ celów statutowych.
Do najwa˝niejszych dotychczasowych dzia∏aƒ Sto-
warzyszenia mo˝na zaliczyç: Mistrzostwa w Zbiera-
niu Grzybów, wystaw´ „Wielbark na Archiwalnej
i Wspó∏czesnej Fotografii”, Festiwal Grzybów „Wiel-
kie Grzybowanie” oraz wydarzenie upami´tniajàce
200 rocznic´ pobytu Cesarza Napoleona I w Wiel-
barku – „Napoleon” w Wielbarku. Ziemia Wielbarska
to prawdziwy raj dla grzybiarzy – dzi´ki organizacji
zawodów w zbieraniu grzybów Wielbark zosta∏
mianowany w ubieg∏orocznym plebiscycie Gazety
Olsztyƒskiej letnià stolicà Warmii i Mazur. 

Dzia∏alnoÊç Stowarzyszenia Mi∏oÊników Ziemi Wiel-
barskiej znaczàco wp∏ywa na popraw´ warunków
˝ycia, pobudza spo∏ecznoÊç lokalnà do dzia∏ania
a przede wszystkim mocno stawia na promocj´
gminy oraz integracj´ jej mieszkaƒców.

Stowarzyszenie Mi∏oÊników Ziemi Wielbarskiej
ul. K´trzyƒskiego 13
12-160 Wielbark

STOWARZYSZENIE OR¸OWSKIE
CENTRUM AKTYWNOÂCI LOKALNEJ 
– OCAL

„Aktywne Wsie Warmii i Mazur”, „Obchody Dnia ˚ó∏-
wia w Or∏owie” czy „Âwietlica pod Alejà Grabowà” to
tylko niektóre z projektów realizowanych przez Sto-
warzyszenie OCAL w Or∏owie. To pr´˝nie dzia∏ajàce
Stowarzyszenie powsta∏o w 2007 roku dzi´ki wspar-
ciu Nidzickiego Funduszu Lokalnego i obecnie liczy
15 cz∏onków. Od poczàtku dzia∏alnoÊci OCAL real-
izuje zawarte w statucie cele m.in. integracja i akty-
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wizacja Êrodowiska wiejskiego, pro-
wadzenie dzia∏alnoÊci kulturalnej,
oÊwiatowej, promocyjnej, rozszerze-
nie oferty turystycznej regionu,
wspieranie inicjatyw spo∏ecznych
w zakresie dobroczynnoÊci, kultury
fizycznej i sportu, ochrony dóbr kul-
tury, ochrony Êrodowiska, edukacji
i rozwoju gospodarczego. Powy˝sze
cele Stowarzyszenie realizuje po-
przez: organizacj´ spotkaƒ, szkoleƒ,
konferencji, udzia∏ w targach, jar-
markach, wspó∏prac´ z organizacja-
mi w zakresie pozyskiwania Êrod-
ków i realizowania wspólnych pro-
gramów, organizowanie imprez tury-
stycznych i kulturalnych s∏u˝àcych
promocji i rozwoju regionu. Or∏ow-
skie Centrum AktywnoÊci Lokalnej
OCAL szeroko wspó∏pracuje z ogól-
nopolskimi i lokalnymi organizacja-
mi, samorzàdem oraz prywatnymi
przedsi´biorcami, efektywnie pozys-
kujàc dotacje na realizacj´ statu-
towych celów. Poprzez organizacj´
„Obchodów Dnia ˚ó∏wia w Or∏owie”
OCAL promuje miejscowà przyrod´,
a w szczególnoÊci Rezerwat Jezioro
Or∏owo Ma∏e i zamieszkujàcego te
tereny ˝ó∏wia b∏otnego, co znaczàco
wp∏ywa na rozwój turystyki. Obcho-
dy cieszà si´ niezwyk∏ym powodze-
niem i wpisa∏y si´ w sta∏y kalendarz
or∏owskich imprez. 

Stowarzyszenie Or∏owskie Centrum 
AktywnoÊci Lokalnej OCAL
Or∏owo 6 
13-100 Nidzica
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STOWARZYSZENIE POD LIPÑ

Pierwszym krokiem do powstania Stowarzyszenia
by∏o reaktywowanie Ko∏a Gospodyƒ Wiejskich w Li-
powcu. 

Dzia∏ania w ramach Ko∏a mia∏y na celu aktywizowa-
nie mieszkaƒców z ró˝nych grup wiekowych. Efek-
tem takiej pracy by∏o m.in. dwukrotne przygotowanie
Do˝ynek Parafialnych z loterià fantowà i dro˝d˝owy-
mi wypiekami  oraz organizacjà festynów rodzinnych
w Lipowcu z ca∏à gama ró˝nych rozgrywek i kon-
kursów dla najm∏odszych.

Nast´pnie z potrzeby pozyskiwania funduszy z ró˝-
nych êróde∏ powsta∏a 29 grudnia 2009 r. organizacja
pod nazwà „Stowarzyszenie pod Lipà”.

Stowarzyszenie  przyczynia si´ do jeszcze wi´kszej
aktywnoÊci i zaanga˝owania spo∏ecznoÊci lokalnej
m.in. poprzez udzia∏ w wystawach oraz konkursach.
Dzia∏ania te powodujà, ˝e inne osoby z lokalnego
Êrodowiska w∏àczajà si´ i uczestniczà w realizo-
wanych przedsi´wzi´ciach. 

Plany i cele jakie stawia sobie Stowarzyszenie to
przede wszystkim integracja i aktywizacja mieszkaƒ-
ców.

Stowarzyszenie pod Lipà
Lipowiec 70 A
12-100 Szczytno
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STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓ¸ 
GMINY P¸OÂNICA

Stowarzyszenie powsta∏o w marcu 2008 roku. Jego
siedziba mieÊci si´ w Urz´dzie Gminy w P∏oÊnicy.

Dzia∏alnoÊcià Stowarzyszenia kieruje 3-osobowy
zarzàd. Stowarzyszenie utrzymuje si´ wy∏àcznie
dzi´ki spo∏ecznej pracy jej cz∏onków i sk∏adek cz∏on-
kowskich oraz wp∏ywów z darowizn, nie prowadzi
dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Do tej pory Stowarzyszenie zrealizowa∏o kilkanaÊcie
projektów na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej w ramach
Programu Integracji Spo∏ecznej.

G∏ównym za∏o˝eniem dzia∏alnoÊci jest wspieranie
i rozwijanie inicjatyw spo∏ecznych na terenie gminy
P∏oÊnica oraz promowanie gminy.

Kumosa Kazimierz – prezes
tel. 509 519 965
ul. Dworcowa 52, 13-206 P∏oÊnica

STOWARZYSZENIE „˚URAWI GRÓD”

Stowarzyszenie powsta∏o w paêdzierniku 2009 roku
z inicjatywy mieszkaƒców wsi Zabiele, którzy chcieli
pozyskaç Êrodki finansowe na stworzenie Êwietlicy
wiejskiej. Nazwa organizacji nawiàzuje do licznie
wyst´pujàcych w okolicy ˝urawi. G∏ównym celem
Stowarzyszenia jest kszta∏towanie solidaryzmu
spo∏ecznoÊci lokalnej i wra˝liwoÊci na wspólne
dobro, kultur´ i przyrod´, zapewnienie mieszkaƒ-
com dobrych wzorców wspó∏dzia∏ania spo∏ecznego
a przede wszystkim stworzenia miejsca spotkaƒ,
którym ma staç si´ – Êwietlica wiejska. 

Dzia∏alnoÊç Stowarzyszenia „˚urawi Gród” pobudza
spo∏ecznoÊç lokalnà do dzia∏ania oraz znaczàco
wp∏ywa na popraw´ warunków ˝ycia mieszkaƒców.

Stowarzyszenie „˚urawi Gród“
Zabiele 11, 
12-160 Wielbark

TOWARZYSTWO ROZWOJU 
OKOLIC OMULEWA 
„RAZEM DLA WSZYSTKICH” 

Towarzystwo zosta∏o za∏o˝one w 2006 przez miesz-
kanki Jab∏onki i okolic, które chcia∏y coÊ zmieniç
w swoim Êrodowisku.

Dzia∏ania Stowarzyszenia ukierunkowane sà na inte-
gracj´ mieszkaƒców, popraw´ warunków ˝ycia na
wsi oraz szerokà promocj´ swoich miejscowoÊci
wÊród turystów nie tylko polskich ale i zagranicz-
nych.
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Ârodki na dzia∏alnoÊç stowarzyszenie pozyskuje
dzi´ki udzia∏om w konkursach,  m.in z  Programu
„Dzia∏aj Lokalnie”, z Fundacji Wspomagania Wsi,
Urz´du Marsza∏kowskiego Województwa Warmiƒ-
sko-Mazurskiego, Starostwa Powiatowego w Nidzicy
i sponsorów.

W ramach projektów organizowane sà wystawy,
konkursy, szkolenia i zaj´cia dla dzieci. 

Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa 
„Razem dla Wszystkich“
Jab∏onka 22a, 13-100 Nidzica
tel. 513 172 816
e-mail: razem_dla_wszystkich@onet.pl 
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WYPO˚YCZALNIA SPRZ¢TU 
WODNEGO I ROWERÓW 
FRAJDA – JOLANTA ZIEMSKA

Wypoczynek na Mazurach to doskona∏a okazja by
sp´dziç aktywne wakacje poÊród malowniczych
lasów i wód. FRAJDA oferuje  wypo˝yczalni´ sprz´-
tu turystycznego oraz sklepik ze sprz´tem w´d-
karskim. Dla goÊci pragnàcych odwiedziç prze-
pi´kne zakàtki na wodnych szlakach okolicznych
rzek i jezior wypo˝yczane sà kajaki, ˝aglówki, ∏odzie
i rowery wodne.

„Frajda” Jolanta Ziemska
Jab∏onka 7, 13-100 Nidzica, tel. 89 625 94 39 
e-mail frajdajz@wp.pl, www.frajdamazury.pl 

ZAJAZD MAZURY

Znajduje si´ w miejscowoÊci Wielbark, uroczo
po∏o˝ony na terenie Mazur po∏udniowych. Du˝e
kompleksy leÊne obfitujà w dostatek grzybów, runa
leÊnego i przeró˝nej dzikiej zwierzyny. 

Zajazd zapewnia mi∏à atmosfer´ osobom indywidu-

alnym jak i ca∏ym rodzinom. 
Oferuje:
• sp∏ywy kajakowe, 
• grzybobrania, 
• przeja˝d˝ki konne i bryczkà
• imprezy okolicznoÊciowe,
• ogniska, 
• szerokà gam´ ryb s∏odkowodnych sma˝onych 

i w´dzonych. 

Zakwaterowanie: pokoje 1, 2 i 3-osobowe w hotelu. 
Atrakcje: w∏asne ∏owisko, pole kempingowe, mini
zoo, plac zabaw dla dzieci, bezpoÊredni kontakt ze
zwierz´tami gospodarskimi.

Zajazd „Mazury” Ryszard Mróz 
12-160 Wielbark, ul. 1 Maja 18 
tel. 89 621 82 40
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ZAJAZD MYÂLIWSKI

Zajazd jest po∏o˝ony nad samym jeziorem Omulew
w miejscowoÊci Wikno. Mo˝na tu znaleêç wiele
atrakcji przyrodniczych takich jak: rezerwaty, trasy
rowerowe oraz Êcie˝k´ dydaktycznà. Restauracja
serwuje potrawy kuchni regionalnej (ryby, dziczyz-
na). Do dyspozycji goÊci sà komfortowo wyposa˝o-
ne pokoje goÊcinne, du˝y ogród,  które  stwarzajà
idealne warunki do wypoczynku. 

Wioletta i Eugeniusz Bieliccy
Wikno 4A, 13-100 Nidzica
tel. 89 625 94 91, kom. 609 210 691
e-mail: rafalbielicki@op.pl
www.zajazdmysliwski.com 

ZAJAZD TUSINEK 

Firma rodzinna, po∏o˝ona przy wjeêdzie na Mazury
w miejscowoÊci Rozogi (oko∏o 150 km od Warszawy),
przy trasie Ostro∏´ka – Szczytno/Mràgowo/ Ruciane-
Nida. Przy drodze znajduje si´ najbardziej znana
cz´Êç – restauracja, w której serwowane sà wyÊmie-
nite regionalne potrawy. W g∏´bi alei lipowej, za
restauracjà znajduje si´ cz´Êç hotelowa oraz gospo-
darstwo. Otoczenie przyrody i zwierzàt gospodarskich

wp∏ywa na unikalnà atmosfer´ miejsca, w którym
mo˝na wypoczàç od codziennego zgie∏ku. Uzupe∏nie-
niem oferty sà inne atrakcje opisane w menu naszej
strony www.tusinek.com.pl. 

Zajazd Tusinek, Grzegorz Winiarek 
ul. Kolonia 2 
12-114 Rozogi
tel. 89 722 65 90 lub 89 722 60 39 
e-mail: tusinek@tusinek.com.pl 
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Majàc na wzgl´dzie wspó∏prac´ organizacji pozarzà-
dowych, wiejskich przedsi´biorców, gospodarstw agro-
turystycznych i administracji samorzàdowej w celu
wykorzystania posiadanych zasobów oraz mo˝liwoÊci
rozwojowych i promocyjnych w obszarze szeroko poj´-
tych us∏ug spo∏ecznych, turystycznych, agroturysty-
cznych i szkoleniowych, postanawiamy rozpoczàç
wspó∏prac´ w ramach klastra, pod nazwà „SZLAK
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO”.

§ 1.
Misjà klastra „SZLAK DZIEDZICTWA KULTUROWEGO”
jest wspieranie organizacji pozarzàdowych, spo∏ecz-
nych i kulturalnych, grup nieformalnych, osób fizycz-
nych i przedsi´biorców dzia∏ajàcych w obszarze us∏ug
turystycznych i szkoleniowych oraz na rzecz turystyki,
poprzez stworzenie trwa∏ych ram wspó∏pracy opartych
na wymianie doÊwiadczeƒ i udost´pnianiu zasobów
pomi´dzy cz∏onkami klastra, w celu kreowania wspól-
nych produktów, budowania trwa∏oÊci instytucjonalnej
organizacji spo∏ecznych i promocji.

§ 2.
Cele klastra 
„SZLAK DZIEDZICTWA KULTUROWEGO”:
• organizowanie wspó∏pracy, komunikacji i wymiany

informacji mi´dzy uczestnikami klastra, 
• nawiàzywanie wspó∏pracy z przedsi´biorstwami,

instytucjami i innymi klastrami oraz podmiotami
spoza regionu, 

• umo˝liwienie transferu wiedzy mi´dzy partnerami,
cz∏onkami klastra,

• realizacja wspólnych projektów spo∏ecznych i kultu-
ralnych, turystycznych i szkoleniowych,

• pozyskiwanie i utrzymanie klientów zaintere-
sowanych zakupem Êwiadczonych us∏ug i produk-

tów dostarczanych przez cz∏onków klastra,
• rozwijanie oraz promocja inicjatyw, postaw i dzia∏aƒ

sprzyjajàcych rozwiàzywaniu potrzeb spo∏ecznych,
• realizacja wspólnych przedsi´wzi´ç i inwestycji,
• wspólna realizacja projektów jako podstawa obni˝e-

nia kosztów i efektywnoÊci dzia∏aƒ,
• stworzenie kompleksowej oferty cz∏onków klastra,
• standaryzacja procesu obs∏ugi klientów, 
• zwi´kszenie zdolnoÊci innowacyjnych cz∏onków

klastra,
• wykreowanie nowych innowacyjnych produktów,
• promocja idei klasteringu wÊród cz∏onków klastra, 
• zapewnienie niezb´dnej infrastruktury dla realizacji

celów klastra,
• pozyskiwanie zewn´trznych êróde∏ finansowania

dzia∏aƒ klastra.

§ 3.
Cele klastra b´dà realizowane w szczególnoÊci poprzez:

1) szerokotorowà kampani´ informacyjno-promocyjnà
klastra, 

2) budow´ wspólnej oferty spo∏ecznej, kulturalnej,
turystycznej i szkoleniowej, a przez to pe∏niejsze
wykorzystanie potencja∏u podmiotów zrzeszonych
w ramach klastra,

3) uruchomienie i prowadzenie portalu internetowego
klastra, 

4) prowadzenie prezentacji podczas konferencji      
i seminariów,

5) promowanie inicjatyw z zakresu ekonomi
spo∏ecznej,

6) organizowanie szkoleƒ dla cz∏onków klastra,
7) stworzenie platformy wymiany informacji pomi´dzy

cz∏onkami klastra,
8) pozyskiwanie Êrodków zewn´trznych w celu finan-

sowania potrzeb klastra,
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9) planowanie i koordynowanie wspólnych projektów,
10) promocj´ wspó∏pracy organizacji spo∏ecznych    

i przedsi´biorstw, 
11) promocj´ regionu, organizacji spo∏ecznych        

i przedsi´biorców – uczestników klastra oraz ich
us∏ug.

12) wydawnictwa, informatory, 
13) organizacj´ wizyt studyjnych,
14) nawiàzywanie i rozwijanie kontaktów z innymi klas-

trami, organizacjami, instytucjami.

§ 4.
1. Klaster „SZLAK DZIEDZICTWA KULTUROWEGO” ma
charakter otwarty. Mogà do niego przystàpiç nowi
cz∏onkowie, na poni˝szych warunkach:

1) siedziba cz∏onka znajduje si´ na obszarze LGD
„Brama Mazurskiej Krainy”

2) nowy cz∏onek podpisze deklaracj´ cz∏onkowskà,
3) uzyska akceptacj´ co najmniej 1/2 cz∏onków

klastra.
2. Ka˝dy mo˝e wystàpiç z klastra w dowolnym czasie.
Wystàpienie jest skuteczne z chwilà z∏o˝enia oÊwiad-
czenia o wystàpieniu koordynatorowi, o którym mowa
w § 5.
3. Wykluczenie cz∏onka mo˝e nastàpiç na pisemny
wniosek innych cz∏onków klastra, zawierajàcy pe∏ne
uzasadnienie i z∏o˝ony u koordynatora klastra i pod-
pisany przez co najmniej 1/2 cz∏onków klastra.

§ 5.
1. Cz∏onkowie klastra zgodnie postanawiajà upowa˝niç
LGD „Brama Mazurskiej Krainy” z siedzibà w Nidzicy
do:
a) wykonywania wszelkich czynnoÊci zwiàzanych

z przyjmowaniem nowych cz∏onków,
b) reprezentowania klastra na zewnàtrz, z wy∏àczeniem

umocowania do sk∏adania w imieniu i na rzecz klas-
tra, jak równie˝ jego poszczególnych cz∏onków,
jakichkolwiek oÊwiadczeƒ woli, jak równie˝ przyj-
mowania takich oÊwiadczeƒ, z wyjàtkiem reprezen-
towania klastra przy sk∏adaniu na jego rzecz aplikacji
o zewn´trzne Êrodki finansowe,

c) finansowanie poszczególnych, nowych projektów
wymaga zawarcia odr´bnej umowy

2. Klaster funkcjonuje na zasadach okreÊlonych w ni-
niejszym porozumieniu, nie posiada osobowoÊci praw-
nej oraz nie podlega rejestracji 
3. Wszystkie decyzje nt. klastra podejmowane sà przez
cz∏onków klastra w drodze jawnego g∏osowania.
4. Spotkania cz∏onków klastra odbywajà si´ raz na kwarta∏.
5. Siedzibà klastra jest siedziba koordynatora.
6. Klaster zostaje powo∏any na czas nieokreÊlony.

§ 6.
Niniejsze porozumienie nie powoduje powstania jakie-
gokolwiek stosunku podleg∏oÊci pomi´dzy cz∏onkami.
W przypadku konfliktu interesów pomi´dzy klastrem
a jego cz∏onkami w zakresie prowadzonej przez cz∏on-
ków dzia∏alnoÊci gospodarczej, cz∏onkowie klastra
b´dà realizowaç swoje zobowiàzania lub uprawnienia
w sposób autonomiczny, niezale˝ny i na w∏asnà odpo-
wiedzialnoÊç.

§ 7.
1. Niniejsze porozumienie zosta∏o zawarte na czas
nieoznaczony i wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.
2. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymaga-
jà formy pisemnej.
3. Porozumienie zosta∏o sporzàdzone w jednym
egzemplarzu, orygina∏ przechowywany jest w siedzibie
koordynatora klastra. Wszyscy cz∏onkowie klastra
otrzymujà kopi´ porozumienia potwierdzonà za zgod-
noÊç z orygina∏em przez koordynatora. 

„Garncarska Wioska“, Kamionka 
15 paêdziernika 2011 r.
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