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Drodzy Czytelnicy,

Zapraszamy do lektury wakacyj-
nego kwartalnika „Turystyczna  
Brama Mazurskiej Krainy”.

Zamieszczamy w nim relacje  
z wydarzeń organizowanych na 
obszarze naszej LGD. Przybywa 
nam atrakcji i nowych produk-
tów turystycznych, pomysłów 
na rozwój wsi wokół idei „wio-
sek tematycznych”, powstają 
nowe organizacje wiejskie, któ-
re inicjują społeczne, cenne ini-
cjatywy.  Czekamy jeszcze na 
opinie, sugestie i podpowiedzi 
w zakresie opracowania wnio-
sku o dodatkowe środki na 
rozszerzenie działań w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju.  
Czekamy na opinie i relacje 
oraz oczekiwania turystów 
odwiedzających nasz region. 

Zapraszam serdecznie do 
udziału w zaplanowanych na 
najbliższy kwartał wydarze-
niach: festynach, festiwalach 
i koncertach. Warto poznać 
miejsca na szlaku dziedzic-
twa kulturowego odwiedzając  
zabytkowe obiekty, muzea, 
atrakcje przyrodnicze i krajo-
brazowe. Warto odwiedzać 
Zakątki Aktywnej Rekreacji  
i odebrać atrakcyjne nagrody 
(szczegóły na stronie 5).

Czekamy na informacje i relacje 
z wydarzeń, ciekawe zdjęcia 
oraz pomysły na nowe atrakcje 
i produkty turystyczne. 

Miłego odpoczynku w „Bramie 
Mazurskiej Krainy”

Krzysztof Margol
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W dniu 24 czerwca br. w ramach ob-
chodów Święta Jana odbył się w Ja-
nowcu Kościelnym Festiwal Piosenki 
Religijnej. Inspiracją zorganizowania 
Festiwalu było nawiązanie do rysu 
historycznego, rodowodu mieszkań-
ców Poboża. Było to ważne i promu-
jące Gminę wydarzenie kulturalne. 
Przybyło 12 uczestników w katego-
rii indywidualnej oraz 11 zespołów.  
Byli to reprezentanci gmin z terenu 
działania Lokalnej Grupy Działania „ 
Brama Mazurskiej Krainy”. Jury w skła-
dzie: Tadeusz Miller-Przewodniczący, 
Bogusława Szpandowska, Marianna 
Zakrzewska, ks. dr Ireneusz Wrzesiński  
oraz Barbara Tyszka wyłoniło zwycięz-
ców, a wśród nagrodzonych byli rów-
nież uzdolnieni muzycznie mieszkańcy 
Gminy Janowiec Kościelny.

Nagrodzeni na Festiwalu

Nagroda Główna Festiwalu: 
Kornelia Kobylańska 
(Gmina Świętajno)

MAŁE PROJEKTY W REALIZACJI

Kategoria indywidualna:

I miejsce - Danuta Mrówka (Gmina 
Rozogi), II miejsce - Karolina Gronow-
ska (Gmina Szczytno), III miejsce -  
Judyta Wrzeszczyńska (Gmina  
Janowiec Kościelny), Wyróżnienie -  
Karolina Podowska (Gmina Nidzica)

Kategoria zespołowa: 

I miejsce - TRIO w składzie: Judyta 
Wrzeszczyńska, Paweł Waleriański, 
Dariusz Kielecki (Gmina Janowiec Ko-
ścielny), II miejsce - Zespół Rozdroże 
(Gmina Kozłowo), III miejsce - Duet: 
Wioletta Rybaczyk, Karolina Gronow-
ska (Gmina Szczytno), Wyróżnienie - 
Zespół Folklorystyczny „Kurpie”

W ramach Święta Jana odbyło się tak-
że w dniu 22 czerwca XII Seminarium 
Historyczne oraz w dniu 23 czerw-
ca Palinocka – impreza kultywująca 
tradycje świętojańskie. Wymienione  
wydarzenia i imprezy odbyły się w ra-
mach projektu „ Ocalić od zapomnie-
nia-Dziedzictwo kulturowe Gminy Ja-

Festiwal Piosenki Religijnej na Pobożu

nowiec Kościelny elementem wzrostu 
potencjału turystycznego regionu” 
współfinansowane w ramach osi 4 – 
LEADER PROW na lata 2007-2013.

Zofia Wielgus

Gmina Janowiec Kościelny

Uwaga!!!
 „Turystyczna Brama Mazurskiej Krainy” jest otwarta na szeroką współpracę redakcyjną. Mieszkańców ob-
szaru LGD, organizacje pozarządowe, samorządy lokalne zachęcamy do przysyłania informacji o ciekawych 
inicjatywach, organizowanych wydarzeniach, do prezentacji sylwetek lokalnych liderów i wszelkich działań 

promocyjnych dotyczących naszego obszaru. Dobre przykłady będą inspiracją dla innych w działaniu na 
rzecz aktywizacji i poprawy życia mieszkańców. 

Wszystkie informacje prosimy wysyłać na adres e-mail: kwartalnik@lgdbmk.pl

650 – LECIE WSI PIELGRZYMOWO

W dniu 16 czerwca br. mieszkańcy 
Pielgrzymowa i licznie uczestniczą-
cy z całej okolicy goście mieli spo-
sobność przeżycia pięknej uroczy-
stości, jaką były obchody 650 – lecia 
nadania praw wsi. 

Obchody rozpoczęła ekumeniczna 
msza święta, po czym nastąpiło uro-
czyste odsłonięcie tablicy pamiąt-
kowej. Poświęcenia tablicy dokona-
li duchowni Tadeusz Lewdarowicz  
z parafii katolickiej oraz Roland Zagóra 
z parafii ewangelickiej. Na ręce sołtysa 
wsi Moniki Reiss składano serdecz-
ne życzenia i gratulacje. Rangę ob-
chodów podkreślił Starosta Powiatu  
Nidzickiego Grzegorz Napiwodzki. 
Krótką historię Pielgrzymowa przed-

stawił Ryszard Oswald Bandycki, 
przewodnik warmińsko-mazurski.  
Po części oficjalnej wystąpił zespół 
– „Kozłowianki”, następnie odbyły 
się konkursy i zabawy dla mieszkań-
ców przygotowane przez Gminne 
Centrum Kultury i Sportu. Podczas 
festynu można było skosztować przy-
smaków z grilla oraz potraw i ciast 
przygotowanych przez mieszkańców 
wsi. Organizatorami uroczystości byli: 
Wójt Gminy Kozłowo, Sołtys wraz  
z mieszkańcami wsi Pielgrzymowo  
oraz GCKiS. W jubileuszowej imprezie 
wzięli udział m.in. starostowie powia-
tu nidzickiego, władze samorządowe 
Gminy Kozłowo, radni, sołtysi oraz 
przedstawiciele zakładów pracy.

Impreza dofinansowana była ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 
– LEADER Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013.

Katarzyna Kwiatek

Gmina Kozłowo
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MAŁE PROJEKTY W REALIZACJI

 Publiczność i pogoda dopisała. 
Ogień, woda i dobra zabawa do-
minowały tej nocy na bulwarze nad 
pasymskim jeziorem dzięki zapro-
szonym artystom. Przy muzyce pro-
ponowanej przez miejscowe zespoły: 
Yanko Kapelę, Greenstar – Okej oraz 

Zgodnie z planem zakończono realizację przedsięwzięcia “Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej 
w miejscowości Janowiec Kościelny służące celom rekreacyjno- wypoczynkowym”. Realizacja możliwa była 
dzięki przyznaniu pomocy z zakresu małych projektów, w ramach działania 413 “Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” objętego PROW na lata 2007 -2013

PASYMSKA NOC ŚWIĘTOJAŃSKA – WIANKI’2012
Noc Świętojańska - to święto ognia i wody, słońca i księżyca. Pasym celebrował je uroczyście w nocy z 23 na 24 
czerwca podczas „Pasymskiej Nocy Świętojańskiej – Wianki’2012” zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kul-
tury w Pasymiu. Impreza dofinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – LEADER Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

O-key, każdy z uczestników zabawy 
mógł wytańczyć się do woli. Szcze-
gólne zainteresowanie wzbudził po-
kaz teatru ognia w wykonaniu Grupy 
FUEGO z Kaczego Bagna. 

 Uczestniczące w imprezie pan-
ny, miast puszczać swoje wianki na 
wodę, podziwiały pływające po niej 
kolorowo świecące lampiony i wypo-
wiadając sobie tylko znane zaklęcia 
(by przyciągnąć do siebie kandy-
data na męża) starały się wyłowić je  
z wody. Uwagę mężczyzn bardziej niż 
pływające lampiony przykuła kanona-
da fajerwerków, która na tle dosko-
nale zaaranżowanej muzyki poważnej 
rozświetliła niebo nad Pasymiem ple-
jadą kolorowych ogni. I choć amato-
rów prawdziwej wodnej kąpieli wśród 
mieszkańców, jak i przybyłych na im-
prezę turystów w tym dniu nie było, 
niektórzy uczestnicy by podtrzymać 
tradycję tej jedynej w roku nocy i po-
zyskać sobie na resztę roku „życzli-
wość wody”, symbolicznie „zamaczy-
li” ręce i nogi w falach pasymskiego 
jeziora.

Na imprezie nie zabrakło oczywiście 
władz miasta – Burmistrza Pasymia, 
który składając życzenia imieninowe 
solenizantom Danutom i Janom oraz 
wszystkim Ojcom – obchodzącym  
w tym dniu swoje święto, uroczyście 
zainaugurował letni sezon turystycz-
ny nad pięknym jeziorem Kalwa. 

 

 Organizator imprezy – MOK  
w Pasymiu zaprosił turystów i miesz-
kańców Pasymia na niedzielne kon-
certy z cyklu „Z klasyką i humorem 
nad pasymskim jeziorem”.

Mariola Szuszkiewicz

MOK Pasym

Gmina Janowiec Kościelny otrzyma 
24.763,00 dofinansowania, co stano-
wi 70 % wydatków kwalifikowanych. 
Całkowita wartość projektu wyno-
si 43.512,23 zł (wartość uzyskana  
w wyniku postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego).  
Zamieszczona fotografia obrazu-
ją efekt końcowy przedsięwzięcia. 
Będzie jeszcze ładniej, gdy rośliny 
podrosną, z biegiem lat powstanie 
ciekawa architektura krajobrazu.  
Zieleń zaprojektowano w sposób 
urozmaicający różnorodność gatun-
kową, oraz wprowadzając poziomy 

(zieleń niska, średnia i wysoka), 
uwzględniając przy tym konieczność 

umiejętnego łączenia funkcji dekora-
cyjnej z komunikacją terenu. Dobra-
ne gatunki są roślinami wieloletnimi, 
co gwarantuje długotrwały efekt. 
Pozostaje już tylko usiąść wygodnie 
na ławkach i zachwycać się soczy-
stą zielenią. Jest to wspólne dobro 
mieszkańców, wszyscy zatem powin-
ni troszczyć się o powstały park tak 
jak o własną posesję. 

Zofia Wielgus

Gmina Janowiec Kościelny
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 W pierwszym dniu naszego po-
bytu, tuż po przyjeździe zostaliśmy 
ugoszczeni w restauracji „Parkowa” 
w Miliczu. Po smacznym posiłku, 
składającym się z regionalnych dań, 
odbyliśmy spotkanie z panią Ingą 
Demianiuk- Ozga, prezesem tamtej-
szej Lokalnej Grupy Działania. Pani 

Prezes przedstawiła nam podejmo-
wane przez LGD „Partnerstwo dla 
Doliny Baryczy” przedsięwzięcia, jak 
również ciekawe działania realizo-
wane przez beneficjentów działań 
Osi 4- LEADER, głównie tzw. „ma-
łych projektów”. Następnie Pan Ma-
ciej Kowalski, przewodnik zrzeszony  
w ramach marki „Dolina Baryczy Po-
leca”, zabrał nas na godzinny spacer 
po znajdującym się nieopodal re-
stauracji „Parkowa” klasycystycznym 
parku.  Na kolację pojechaliśmy do 
Jankowej, małej, zamieszkałej przez 
zaledwie 100 osób wioski, w której 
prężnie działa nieformalna „Grupa 
Odnowy Wsi”. Jej przedstawiciel, peł-
niąca jednocześnie funkcję sekreta-
rza LGD „Dolina Baryczy”, Pani Marta 
Kamińska, opowiedziała uczestnikom 
wizyty o sposobach aktywizacji spo-
łecznej na rzecz małych miejscowo-
ści. Pani Marta nawiązywała do idei 
wiosek tematycznych i tworzenia 
produktu lokalnego przy użyciu lokal-
nych zasobów.  Przedstawiony został 
system promocji wyróżniającej oferty 
produktów lokalnych i usług wysokiej 

DZIAŁANIA LGD

jakości, noszący nazwę „Dolina Bary-
czy Poleca”. Uczestnicy naszej wizyty 
wymieniali się swoimi doświadczenia-
mi z przedstawicielami wsi Jankowa 
w zakresie inicjatyw sprzyjających 
rozwojowi na wsi. Po aktywnie spę-
dzonym dniu udaliśmy się na nocleg 
do Szkolnego Schroniska Młodzieżo-

wego w Krośnicach. 

   Drugiego dnia po-
jechaliśmy do Lę-
dzin, wioski smaków 
i rzemiosł, leżącej w 
granicach Parku Kra-
jobrazowego „Dolina 
Baryczy” i obszaru 
Natura 2000 „Osto-
ja nad Baryczą”.  
Zapoznaliśmy się  tam  
z ofertą wsi, znaj-
dując inspirację do 
podjęcia podobnych 
działań na naszym 
terenie. Przygotowa-

no dla nas warsztaty z filcowania weł-
ny, zdobienia produktów ceramicz-
nych. Podjęto nas poczęstunkiem 
składającym się z produktów wytwo-
rzonych w gospodarstwie. Za szcze-
gólnie smaczne uznane zostały ciepłe 
bułki wyjęte prosto z pieca posmaro-
wane aromatycznym dżemem z czar-
nej porzeczki. Z Lędzin pojechaliśmy 
do Górecznika, gdzie w osobliwej, 
stylizowanej na indiański namiot re-
stauracji zjedliśmy obiad. Właściciel  
obiektu zaprosił nas na spacer po 
ciekawie zaaranżo-
wanym wokół re-
stauracji terenie.   
W tym samym miej-
scu spotkaliśmy się 
z panią Agnieszką 
Lesiak, która swoje 
hobby: wykonywa-
nie suszu roślinne-
go i wykonywanych 
z tego materiału 
ozdób,  przekształ- 
ciła w prowadzoną  
z pasją działalność 
gospodarczą. 

Następnie pojechaliśmy z wizytą 
do Przygodziczek, wioski przygód,  
w której funkcjonuje Ośrodek Jeź-
dziecki „Jurand” zrzeszony w ra-
mach marki „Dolina Baryczy Poleca”. 
Przedstawiono nam pomysłową ofer-
tę wioski, bazującą na staropolskiej 
tradycji szlacheckiej. Główną atrakcją 
dla uczestników okazały się warsz-
taty ze strzelania z łuku. W Przygo-
dziczkach zjedliśmy kolację, podczas 
której towarzyszył nam właściciel od-
wiedzanego ośrodka. 

 Ostatniego dnia, nie opuszczając  
Krośnic spotkaliśmy się z tamtejszym 
producentem jabłek i soków natural-
nie tłoczonych. Następnie udaliśmy 
się  do znajdującej się w tej samej 
miejscowości Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego. Spotkaliśmy się tam  
z użytkownikiem znaku „Dolina Bary-
czy Poleca”, który przeprowadził dla 
nas warsztaty z loomu, surowca na-
turalnego zwanego europejskim rata-
nem. Każdy uczestnik wizyty miał oka-
zję własnoręcznie wykonać pamiątkę. 
Następnie udaliśmy się podziwiać 
krajobraz stawów milickich oglądany 
z wysokiej drewnianej wieży widoko-
wej. Obiad zjedliśmy w Restauracji  
w Starym Młynie. Regionalny charak-
ter posiłku z całą pewnością zadowo-
lił smakoszy karpia, ponieważ ryby 
zabrakło jedynie w deserze. Naje-
dzeni, usatysfakcjonowani z pobytu, 
udaliśmy się w drogę powrotną do 
Nidzicy.

Z wizytą studyjną do Doliny Baryczy
W dniach 14-16 czerwca br. przedstawiciele naszej Lokalnej Grupy Działania wzięli udział w organizowanej na 
terenie LGD „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” wizycie studyjnej.  Celem wyjazdu  było zapoznanie się z rozwią-
zaniami w dziedzinie tworzenia  i rozwoju produktów lokalnych, jak również z zasadami funkcjonowania wiosek 
tematycznych. 
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DZIAŁANIA LGD

Celem projektu jest promocja nasze-
go regionu oraz partnerskich LGD, 
zachęcenie do zapoznania się z bo-
gatą ofertą turystyczną oraz przy-
jazdu. CZAR to relaks i odpoczynek                      
w urokliwie położonych hotelach, 
dworkach, pensjonatach i gospodar-
stwach agroturystycznych, malowni-
cze szlaki rowerowe i piesze, spływy 

kajakowe, turystyka konna, warsztaty 
rękodzielnicze i rzemiosło artystycz-
ne, szlaki bitewne, wioski tematyczne 
oraz liczne zabytki, tradycyjne potra-

Co nowego w LGD?
W dniu 12 czerwca br. w Gminnym  
Ośrodku Kultury w Jedwabnie  
odbyło się Walne Zebranie Człon-
ków LGD „Brama Mazurskiej  
Krainy”, podczas którego dokona-
no m.in. wyboru władz LGD na nową  
kadencję. 

Na początku Prezes LGD Krzysztof 
Margol przedstawił sprawozdanie 
Zarządu LGD z działalności w 2011 r. 
a przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
sprawozdanie finansowe za ten sam 
okres. Zebrani podjęli jednogłośnie 
uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego za 2011 r. 
oraz o udzieleniu Zarządowi i Komi-
sji Rewizyjnej absolutorium z działal-

ności za okres 01.01.2011 r. do 
31.12.2011 r. Następnie Prezes 
LGD przedstawił informację nt 
działań LGD w czasie 4-letniej 
kadencji ustępującego Zarządu 
oraz o bieżącej i planowanej na 
2012 r. działalności Związku. 

Następnie dokonano wyboru 
Zarządu, do którego weszli do-
tychczasowi jego członkowie 
oraz Komisji Rewizyjnej.

Zarząd LGD

1.  Krzysztof Margol – Prezes  Zarządu

2. Grzegorz Zapadka – Wiceprezes  
 Zarządu

3. Alicja Eidtner  – Skarbnik 

4. Iwona Błęcka  – Członek Zarządu 

5. Jacek Jankowski  – Członek Zarządu 

Komisja Rewizyjna

1. Zygmunt Dramiński 

2. Katarzyna Jabłońska

3. Jolanta Ziemska 

Ponadto zostały ustalone składki człon-
kowskie dla Nadleśnictw na 2012 r. oraz 
przyjęto w poczet członków LGD firmę  
NINVA Sp. z o.o. z siedzibą w Januszkowie. 

wy, miody, nalewki oraz wiele innych 
atrakcji, które czekają na spragnione-
go wrażeń turystę. W ramach projek-
tu powstała strona internetowa ob-
szaru Czterech Zakątków Aktywnej 
Rekreacji, zapewniliśmy promocję w 
formie folderów, gadżetów oraz re-
klamy w gazecie ogólnopolskiej. Za-
danie ma zachęcić do aktywnej re-
kreacji i sprzyjać jej rozwojowi

Na wspólnej stronie internetowej 
www.czarlgd.pl znajduje się oferta tu-
rystyczna każdej z gmin należącej do 
partnerskich lokalnych grup działania. 
A przede wszystkim informacje na te-
mat noclegów, gastronomii, aktywnej 
rekreacji oraz cyklicznych imprez. 

Projekt Cztery Zakątki Aktywnej 
Rekreacji współfinansowany jest  
w ramach osi 4 – LEADER Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. 

Partnerzy projektu

LGD „Brama Mazurskiej Krainy”  
z siedzibą w Nidzicy

LGD „Warmiński Zakątek” z siedzibą 
w Dobrym Mieście

LGD „Partnerstwo dla Warmii” z sie-
dzibą w Pieniężnie

LGD „Kraina Drwęcy i Pasłęki” z sie-
dzibą w Łukcie

Warmia i Mazury CZARują
Wszystkich, których urzeka piękno warmińskiej i mazurskiej wsi, przyroda, tradycja zapraszamy do krainy Czte-
rech Zakątków Aktywnej Rekreacji.  CZAR to tytuł projektu realizowanego przez LGD „Brama Mazurskiej Krainy” 
we współpracy z 3 innymi LGD w województwie. 

Odwiedzając każdy Zakątek zdobądź folder i zbierz naklejki, które udostępnione są w miejscach wymienionych na 
stronie internetowej. Jeśli uzbierasz 4 naklejki z każdego Zakątka, możesz odebrać atrakcyjną nagrodę – więcej 

informacji na stronie internetowej www.czarlgd.pl

ZAPRASZAMY
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25 maja br Prezydent RP Bronisław Komorowski spotkał się z uczestnikami XI Ogólnopolskiego Spotkania 
Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie. Organizatorami spotkań od 11 lat są: Fundacja 

Wspomagania Wsi, Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności oraz Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.  
W tym roku w spotkaniu uczestniczyło  ponad 480 osób z 200 organizacji pozarządowych z całej Polski.  

Po zakończeniu spotkania Prezydent odwiedził Przedsiębiorstwo Społeczne „Garncarska Wioska”, gdzie  
spotkał się z pracownikami oraz uczestnikami projektu Akademia Młodych Noblistów. W pracowni 

garncarskiej odcisnął dłoń, w izbie regionalnej złożył podpis w pamiątkowej księdze z zakończeniem wpisu  
„nie święci garnki lepią”. Podczas wizyty Pan Prezydent zapoznał się z działalnością „Garncarskiej Wioski” 

oraz planami rozwoju i koncepcją budowy RAJSKIEGO OGRODU.

WYDARZENIA - Prezydent z wizytą na Warmii i Mazurach
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VII Otwarty Turniej Chórów o Miecz Juranda

Grand Prix VII Otwartego Turnieju Chórów o Miecz  
Juranda oraz Nagrodę Główną - Spływ Kajakowy  

- Otrzymał Chór ‘’Musica In Via’’ z Olsztyna,  
Dyr. P. Katarzyna Bojaruniec,  

Nagroda Wójta Gminy Świętajno.
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CO, GDZIE, KIEDY? KALENDARIUM: LIPIEC-WRZESIEŃ 2012 R.

Gmina Janowiec Kościelny
Wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej – 

1 lipca – 17 sierpnia 2012 r. – SOKSIR i teren 
szkoły

Powiatowy Turniej Szóstek Piłkarskich – 22 lip-
ca 2012 r. – Stadion Gminny w Kucach

XXV Święto Pieczonego Ziemniaka – 16 wrze-
śnia 2012 r. - Stadion Gminny w Kucach

Gmina Janowo 
VI Powiatowa Wystawa Koni Zimnokrwistych - 

08 lipca 2012 r. - Plac przy ul. Zembrzuskiej

Bieg Szempliński – impreza integracyjno-spor-
towa - 22 lipca 2012 r. - Posesja przy świetlicy 
wiejskiej w Szemplinie Wielkim

Gminne Święto Plonów –dożynki - 09 września 
2012 r. - Rynek w Janowie

Gmina Jedwabno
Festyn – 7 lipca 2012 r. - Brajniki

Święto „Omulwi“ – 14 lipca 2012 r. – Kot

Festyn – 14 lipca 2012 r. – Waplewo

Festyn – 21 lipca 2012 r. – Burdąg

Festyn – 28 lipca 2012 r. – Małszewo

Festyn – 4 sierpnia 2012 r. – Nowy Dwór

Dni Szuci – 11 sierpnia 2012 r. – Szuć

Dni Jedwabna – 17-19 sierpnia 2012 r.  
– Jedwabno

Festiwal Nalewek i Dobrego Jedzenia  
– 25 sierpnia 2012 r. – Narty

Pieczony Ziemniak – 8 września 2012 r.  
– Burdąg

Święto Ziemniaka – 15 września 2012 r.  
– Lipniki

Zabawa integracyjna – 22 września 2012 r.  
– Brajniki

Pieczony Ziemniak – 22 września 2012 r.  
– Witowo

Gmina Kozłowo
Dzień Ziemi Kozłowskiej – 21 lipca 2012 r. – UG 

Kozłowo

Gminno-Parafialne Dożynki „Święto Plonów“  
– 26 sierpnia 2012 r. – Stadion w Kozłowie

Turniej „szóstek piłkarskich“ jednostek OSP  
o Puchar Wójta Gminny Kozłowo – sierpień 
2012 r. – Boisko Orlik w Kozłowie

Sprzątanie świata – wrzesień 2012 r.  
– Kozłowo

Bezbłędny Kozłowianin – 29 września 2012 r. – 
GCKiS w Kozłowie

Gmina Nidzica
Dni Nidzicy – 6 lipca 2012 r.

Festyn Rekreacyjno-sportowy „Wietrzychowia-
da“ – 21 lipca 2012 r. 

Nidzickie manewry 4x4 OF – mania – 1 sierpnia 
2012 r. 

V Rajd Rowerowy Gościńcem Niborskim  
– sierpień 2012 r. 

Festiwal Ballad Bułata Okudżawy, Targi rzemio-
sła – 4 sierpnia 2012 r. - Kamionka

Festyn rekreacyjno-sportowy „Omulwiada“  
– 11 sierpnia 2012 r. 

Bitwa Warszawska Swięto Wojska Polskiego  
– 15 sierpnia 2012 r. 

Inwazja ognia i muzyki – 31 sierpnia 2012 r.  
– Zamek

Jarmark Twórczości Ludowej – 1 września 
2012 r. – Kamionka

Harcerski Przegląd Piosenki Turystycznej  
– wrzesień 2012 r. 

Uroczyste otwarcie roku szkolnego – 3 wrze-
śnia 2012 r. 

Gminne Dożynki – 8 września 2012 r. 

Zawody Skytowe – 15 września 2012 r. 

Festyn rekreacyjno-sportowy „Żegnamy lato“ – 
29 września 2012 r. – Rączki

Pożegnanie lata – wrzesień 2012 r.  
– Wietrzychowo

Gmina Dźwierzuty
Noc pod gwiazdami – 7 lipca 2012 r. - godz. 

19.00 – 3.00 - Plac Strażacki

Akcja - Wakacje 2012 – lipiec/sierpień 2012 r.  
– blok zajęć dla dzieci – świetlicowe, rekreacyj-
ne, wyjazdy

 

Dożynki powiatowe – 26 sierpnia 2012 r.   
– godz. 12.00 – 24.00

Europejskie Dni Dziedzictwa – wrzesień 2012 r. 
- Targowo  

Dzień Seniora „Babie Lato Seniorów Gminy 
Dźwierzuty” – 29 września 2012 r. 

Gmina Rozogi 
Baw się zdrowo i wesoło - wakacyjny festyn  

– 22 lipca 2012 r. -  amfiteatr przy GOK-u.

Festyn w miejscowości Faryny – lipiec 2012 r 

„Dożynki”-  Gminne Święto Plonów  
– 2 września 2012 r. 

Gmina Wielbark
Akcja Poboru Krwi – 21 lipca 2012 r. – Klub  

HDK PCK przy OSP w Wielbarku

Festiwal Grzybów „Grzybowanie” – wrzesień 
2012 r. 
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CO, GDZIE, KIEDY? KALENDARIUM: LIPIEC-WRZESIEŃ 2012 R.

Gmina Świętajno
X Plener Malarski – czerwiec/lipiec 2012 r. 

– Spychowo

IV Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich Powia-
tu Szczycieńskiego - 7.07.2012 r. – Kolonia

Powrót Juranda do Spychowa – 14 lipca 2012 
r. – Amfiteatr w Spychowie

Powiatowy Turniej Piłki Plażowej - Piasutno 
2012 – 22 lipca 2012 r. - Boisko do piłki pla-
żowej w Piasutnie

Turniej Wsi- rywalizacja sołectw z gminy 
Świętajno – 4 sierpnia 2012 r. - Kompleks 
rekreacyjno-sportowy przy Gimnazjum  
w Świętajnie

EOS - koncert DJ – sierpień 2012 r.  
– Świętajno

Wszystko kręci się wokół Jerutek” - II Rajd 
Nawigacyjny wszelkich pojazdów kołowych  
poruszanych siłą mięśni ludzkich – sierpień 
2012 r. – Jerutki

VIII Mazurski Konkurs Sygnalistów  
Myśliwskich – sierpień 2012 r. – Amfiteatr  
w Spychowie

Święto Mazurskiej Dłubanki – sierpień 2012 r. 
 – Spychowo

Święto Kartofla – wrzesień 2012 r. – Długi  
Borek

Warsztaty Fotograficzne i Rękodzielnicze  
– wrzesień 2012 r. - Spychowo

Gmina Pasym
Koncert „Z klasyką i humorem nad pasymskim 

jeziorem” –  kwartet saksofonowy - 01 lipca 
2012 r. – godz. 16.30 – 17.30 - bulwar nad  
jeziorem Kalwa w Pasymiu

Koncert „Z klasyką i humorem nad pasymskim 
jeziorem” –  kwartet smyczkowy - 08 lipca 
2012 r. – godz. 16.30 – 17.30  - bulwar nad 
jeziorem Kalwa w Pasymiu

„Zatrzymane w kadrze – Pasym 2012” – święto 
grodu - 14 lipca 2012 r. – godz. 16.00 – 01.00 - 
bulwar nad jeziorem Kalwa w Pasymiu

Festyn „moTylkowo” - 21 lipca 2012 r. – godz. 
18.00 – 24.00 - boisko wiejskie w Tylkowie 

Festyn - Leleszki’2012 - 28 lipca 2012 r. - bo-
isko wiejskie w Leleszkach

Koncert „Z klasyką i humorem nad pasymskim 
jeziorem” – duet akordeonowy - 29 lipca 2012 r. 
– godz. 16.30 – 17.30 - bulwar nad jeziorem 
Kalwa w Pasymiu

Festyn dla dzieci w Grzegrzółkach - 04 sierpnia 
2012 r. godz. 10.00 – 12.00 - Plac zabaw dla 
dzieci w Grzegrzółkach

Festyn Dybowiada’2012 - 04 sierpnia 2012 r. 
godz. 16.00 – 02.00 - boisko wiejskie w Dybowie

Festyn w Gromie’2012 - 11 sierpnia 2012 r. - 
boisko wiejskie w Gromie

Koncert „Z klasyką i humorem nad pasymskim 
jeziorem” – kwartet smyczkowy z sopranistką 
- 19 sierpnia 2012 r. - godz. 16.30 – 17.30  - 
bulwar nad jeziorem Kalwa w Pasymiu

Koncert „Z klasyką i humorem nad pasymskim 
jeziorem” – Młodzi muzycy dla Pasymia - 26 
sierpnia 2012 r. - godz. 16.30 – 17.30 - bulwar 
nad jeziorem Kalwa w Pasymiu

„Święto Plonów- Gminne Dożynki – Pa-
sym’2012” - 02 września 2012 r.  – godz. 11.00 
– 24.00 -  Rynek w Pasymiu

Gmina Działdowo
Konkurs Powożenia Końmi –sierpień 2012 r. – 

Malinowo

VII Mistrzostwa Gminy w Piłce Siatkowej  
o Puchar Wójta - sierpień 2012 r. –Pożary

Zawody Konne – Skoki przez przeszkody – 
amatorzy - 15 sierpnia 2012 r. – Malinowo

Zawody Konne – Skoki przez przeszkody – za-
wodowcy - 1 września 2012 r. - Malinowo 

Mini Lista Przebojów – wrzesień 2012 r.  
– Ruszkowo

Gmina Iłowo-Osada
Letni Turniej Piłki Nożnej o Mistrzostwo Gminy 

Iłowo-Osada – 1,8 i 15 lipca 2012 r. 

Festyn dziecięcy Wierzbowo – 6 lipca 2012r. 
godz. 18.00 Boisko 

Festyn dziecięcy - Narzym 13 lipca 2012r. 
godz.18.00 Plac zabaw

Gminny Turniej Piłki Plażowej – lipiec/sierpień 
2012 r. - Białuty, Narzym

Rejonowe Święto Plonów – Iłowo-Osada –  
22 lipca 2012r. - Gminny Stadion Sportowy 
godz. 13.00

Festyn dziecięcy Kraszewo – 27 lipca 2012r. 
godz. 18.00 Plac przy świetlicy wiejskiej

Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej LZS o Puchar 
Marszałka Województwa Warmińsko -Mazur-
skiego – 21 lipca 2012 r. – Narzym

Festyn dziecięcy - Brodowo – 3 sierpnia 2012r. 
godz. 18.00 Plac przy świetlicy wiejskiej

Festyn dziecięcy - Iłowo-Osada – 10 sierpnia 
2012r. godz. 18.00 Gminny Stadion Sportowy

Wieczorek Taneczny - Iłowo-Osada – 10 sierp-
nia 2012r. godz. 20.00-24.00 Gminny Stadion 
Sportowy

Letni Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta 
Gminy Iłowo-Osada - 12 sierpnia 2012r. - bo-
isko w Białutach godz.14,00

Festyn dziecięcy - Iłowo-Wieś – 14 sierpnia 
2012r. godz. 18.00 Plac przy świetlicy wiejskiej

Festyn dziecięcy - Pruski - 17sierpnia 2012r. 
godz. 18.00 Plac przy świetlicy wiejskiej

Festyn dziecięcy - Białuty – 24 sierpnia 2012r. 
godz. 18.00 Plac przy WDK

Wieczorek Taneczny - Iłowo-Osada - 31 sierp-
nia 2012r. godz. 21.00-1.00 Gminny Stadion 
Sportowy

Apel Poległych – Lasy białuckie – 30 września 
2012r. godz. 13.00

Święto Pieczonego Ziemniaka – 30 września - 
2012r. godz.15.00.Plac przy WDK Białuty
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DZIAŁANIA

Pierwszego dnia około godziny 
14.00 po nocnej podróży promem 
nasi szwedzcy partnerzy dotarli do 
Maróza gdzie czekali na nich przed-
stawiciele LGD Brama Mazurskiej 
Krainy oraz Warmiński Zakątek.  
Po zakwaterowaniu Szwedzi uczest-
niczyli w spotkaniu inauguracyjnym – 
gdzie zostali oficjalnie przedstawieni 
przez Prezesa LGD Krzysztofa Mar-
gola. Następnie razem udaliśmy się 
do Pasieki Tkaczuk w Grzegórzkach – 
jednego z największych i najnowocze-
śniejszych gospodarstw pasiecznych 
w Polsce, położone na ekologicznych 
terenach Warmii i Mazur. Gospodarze 
Pasieki powitali nas bardzo serdecznie, 
zostaliśmy oprowadzeni po Pasiece, 
mieliśmy okazję przyjrzeć się „produk-
cji” miodów a także ich skosztować. 

Na naszych 
szwedzkich part-
nerach gospo-
darstwo zrobiło 
duże wrażenie, 
smakowały im 
także nasze ma-
zurskie przysmaki.  
Następnie wróci-
liśmy do Maróza, 
gdzie udaliśmy się 
na wspólną kola-
cję. Podczas kola-
cji była okazja do 

dyskusji oraz wymiany doświadczeń 
nt wdrażania osi Leader. Wieczór za-
kończył występ grupy 
Kapela Jakubowa. 

Drugi dzień zaczął się 
zupełnie nieoczeki-
wanie od wizyty Pre-
zydenta RP Bronisła-
wa Komorowskiego, 
który przyjechał spe-
cjalnie by spotkać 
się z uczestnikami 
Spotkań w Marózie. 
W wystąpieniu Pan 
Prezydent podkre-
ślił, że społecznikom 
– „szaleńcom bożym” nie jest łatwo 
zmieniać świat na lepszy. Muszą 

się często spierać 
z lokalną władzą 
s a m o r z ą d o w ą ,  
zmierzać się z obo-
jętnością i brakiem 
aktywności innych 
ludzi oraz z brakiem 
środków na działa-
nia. Wizyta Pana 
Prezydenta dowio-
dła, że dla rozwo-
ju Polski,  bardzo 
ważne są inicjatywy 

Kolejne spotkanie w ramach międzynarodowej współpracy

W dniach 24-26 maja br. nasi szwedzcy partnerzy przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Leader Blekinge 
gościli podczas XI Ogólnopolskiego Spotkania Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie. 
Wyjazd zorganizowany został w ramach projektu Transgraniczna Przedsiębiorczość Blekinge/Warmia-Mazury.

podejmowane przez wiejskie organi-
zacje i partnerskie działania na rzecz 
rozwoju Spotkanie z Prezydentem 
było cennym doświadczeniem także 
dla naszych szwedzkich partnerów. 
Kolejnym punktem programu był wy-
jazd do Tęczowego Łowiska w Wól-
ce Orłowskiej tam skosztowaliśmy 
miejscowych specjałów a także była 
okazja do wędkowania. W godzinach 
popołudniowych wróciliśmy do Maró-
za gdzie przedstawiciele szwedzkiej 
LGD prowadzili warsztat nt współ-
pracy w ramach osi Leader. Opowie-
dzieli oni o swoich doświadczeniach 
w ramach współpracy pomiędzy or-

ganizacjami a samorządem w Szwe-
cji. Ten pełen wrażeń dzień zakończył 
się Jarmarkiem Inicjatyw Wiejskich, 
na którym nie mogło zabraknąć na-
szego wspólnego stoiska w ramach 
projektu, który cieszył się dużym za-
interesowaniem wśród uczestników 
spotkań w Marózie. 

W sobotę nasi szwedzcy przyjacie-
le odjechali do Gdyni, skąd promem 
udali się do Szwecji.
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KUCHNIA MAZURSKIEJ KRAINY

SMAKI MAZURSKIEJ KRAINY 2012
W dniu 5 maja 2012 r. odbył się w Garncarskiej Wiosce finał konkursu kulinarnego na najlepszą potrawę regio-
nalną SMAKI MAZURSKIEJ KRAINY 2012 zorganizowanego przez LGD „Brama Mazurskiej Krainy”. Ponadto 
tego dnia w Garncarskiej Wiosce na odwiedzających czekały liczne atrakcje m.in. jarmark staroci, warsztaty 
garncarskie a także bardzo zabawny i dla niektórych zaskakujący konkurs na kurzą miss.

I miejsce w kategorii desery:  Ciasto marchewkowe Pani Teresy Dąbrowskiej z Turówka

Składniki: 3 szklanki mąki, 2,5 szklanki cukru, 2 szklanki marchwi startej na 
tarce, 1 szklanka oleju, 4 jajka, 2 łyżki kakao, 1 łyżeczka proszku do piecze-
nia, 1 łyżeczka cynamonu, 0,5 łyżeczki sody oczyszczonej

Przygotowanie: ubić pianę z białek, dodać cukier, ubić żółtka. Następnie 
dodać olej, marchew, mąkę oraz pozostałe sypkie składniki, mieszając  
wszystko delikatnie. Piec 30 minut w temperaturze 180 ˚C.  Na koniec polać 
polewą. Można również przełożyć masą. 

SMACZNEGO!!!

Celem konkursu było zebranie uni-
katowych przepisów kulinarnych z 
obszarów wiejskich oraz promocja 
jedynych w swoim rodzaju potraw, 
specyficznych dla dziedzictwa kuli-
narnego naszego regionu. 

W konkursie mogły wziąć udział: sto-
warzyszenia, koła gospodyń wiej-
skich, rady sołeckie, gospodarstwa 
agroturystyczne oraz osoby indywi-
dualne – mieszkańcy z obszaru LGD 
„Brama Mazurskiej Krainy”, których 
terenem zamieszkania lub działania 
jest 14 gmin zrzeszonych w LGD. 

Konkurs zorganizowany został w 3 
kategoriach: potrawy z mięsa, potra-
wy z ryb, ciasta i desery. 

Do rywalizacji stanęło 15 osób, któ-
re łącznie przygotowały 24 potrawy. 
Wszystkie potrawy oceniane były 
przez 3-osobowe jury w składzie: 
Krzysztof Margol – Prezes LGD, Alicja 
Eidtner – Skarbnik LGD oraz Bożena 
Karwowska – Stowarzyszenie OCAL 
– Orłowskie Centrum Aktywności Lo-
kalnej. Dania konkursowe oceniano 
w trzech kategoriach: smak, wygląd 
oraz regionalizm. 

Nasze Jury nie miało łatwego zadnia 
bo oprócz tego, że potrawy okazały 
się przepyszne to jeszcze przepięknie 
prezentowały się na stołach. Na zwy-
cięzców czekały atrakcyjne nagrody. 
Oto zwycięzcy 

— potrawy z mięsa: 

I miejsce — kiełbasa Stefana wyko-
nana przez Stefana Gubę z Janowa

II miejsce — jagnięcina po polsku 
Wioletty Wielechowskiej z Turówka 

III miejsce — rolady z polędwiczek  
z sosem grzybowym na parze przy-
gotowane przez Zbigniewa Milew-
skiego z Nidzicy 

— potrawy z ryb:

I miejsce — zupa rybna Agaty Banul 
z Jabłonki 

II miejsce — lin w śmietanie przy-
gotowany przez Piotra Wadeckiego  
z Nidzicy 

III miejsce — karaś mazurski w za-
lewie octowej Beaty Mężykowskiej  
z Turówka

— ciasta i desery:

I miejsce — ciasto marchewkowe  
Teresy Dąbrowskiej z Turówka 

II miejsce — ciasto serowe z marmo-
ladą Elżbiety Łapińskiej z Wielbarka 

III miejsce — kruche ciasto z rabarba-
rem Moniki Reiss z Pielgrzymowa.
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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
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