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Drodzy Czytelnicy,
Już tylko jeden konkurs w ramach 

wdrażania Lokalnej Strategii Rozwo-

ju PROW 2007 -2013  na realizację 

„małych projektów” będzie ogłoszony 

w tym kwartale. 15 maja w „Garncar-

skiej Wiosce” spotkają się realizatorzy 

„małych projektów” z całego regionu 

warmińsko – mazurskiego. Zachęca-

my do przygotowania pomysłów na 

realizację projektów w nowym okresie 

realizacji Programu Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich 2014-2020. Prosimy 

o włączenie się w proces konsultacji 

społecznych w przygotowaniu Lokal-

nej Strategii Rozwoju na ten okres. 

Państwa sugestie, wnioski i propozy-

cje będą włączane do aktualizowanej 

strategii. 

W ostatnim okresie zrealizowano na 

obszarze LGD wiele ciekawych pro-

jektów turystycznych. Promujmy 

swoje walory historyczne, kulturowe 

i przyrodnicze. Włączenie lokalnych 

„skarbów” do globalnej gry tereno-

wej GEOCACHING przyczyni się do 

zwiększenia liczby turystów, którzy 

odwiedzą nasz Region.

Krzysztof Margol
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 WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA 
LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA OKRES 2014-2020

Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” przygotowuje program działań na lata 2014-2020.  
Prosimy o podzielenie się spostrzeżeniami na temat dotychczas realizowanych projektów oraz pomysłami, 

jakie działania należy uwzględnić w nowym okresie. Wyniki konsultacji wykorzystane zostaną w opracowywanej 
strategii. Aby wziąć udział w konsultacjach społecznych należy wypełnić ankietę, która znajduje się na stronie 

internetowej www.lgdbmk.pl i wysłać ją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lgd@nida.pl lub 
tradycyjnie na adres Biura LGD, Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica.

LEADER w Gminie Kozłowo

Gmina Kozłowo aktywnie korzysta 
ze środków Osi 4, realizując projek-
ty, które przyczyniają się do popra-
wy życia mieszkańców, a Program 

Rozwoju Obszarów Wiejskich jest 
jednym z bardziej popularnych źródeł 
współfinansowania. W ramach dzia-
łania Odnowa i rozwój wsi zrealizo-
wano w gminie następujące projek-
ty: kompleksowe zagospodarowanie 
stadionu w Kozłowie, modernizacja 
i doposażenie świetlicy w Sławce 
Wielkiej, budowa kompleksu sporto-
wo-rekreacyjnego czy modernizacja 
oraz kształtowanie przestrzeni pu-
blicznej w miejscowości  Niedanowo-
Turówko. Zrealizowane inwestycje 
przyczyniają się w dużym stopniu do 
podnoszenia się jakości i warunków 
życia mieszkańców. Dużym zainte-
resowaniem cieszą się również tzw. 
małe projekty, w ramach których 
gmina Kozłowo zrealizowała: tury-
styczną bazę noclegową czy gminne 
święto plonów - wydarzenie rozwija-

jące aktywność społeczności lokalnej 
poprzez kultywowanie miejscowych 
tradycji, obrzędów i zwyczajów. Po-
nadto zakupiono sprzęt wodny, wiaty 
rekreacyjne oraz wykonano ogrodze-
nie terenu biwakowego w ramach 

projektu „Aktywne i atrakcyjne spę-
dzanie wolnego czasu-waloryzacja 
lokalnych zasobów przyrodniczych”. 
Bardzo ciekawy okazał się projekt 
„Czuć się jak ryba w wodzie - czyli jak 
aktywnie i pożytecznie wykorzystać 

wolny czas”, w ramach 
którego zakupiono 
sprzęt do wyposażenia 
plaży oraz zorganizo-
wano naukę pływania 
w liczbie 264 godziny 
dla 23 dziewcząt i 30 
chłopców. Ostatnim 
ze zrealizowanych ma-
łych projektów było 
wydawanie periodyku 
„Zaczarowany Młyn”,                  
w którym ukazują się 
artykuły zaprzyjaźnio-
nych pisarzy, malarzy 
oraz lokalnych arty-
stów, których tema-
tyka powiązana jest  
z młynami oraz całą 

masą legend, historii oraz gu-
seł, które towarzyszyły młynarzom  
i młynowiskom. Publikacja sta-
nowi źródło informacji historycz-
nej, jak i jest doskonałym materia-
łem promocyjnym gminy Kozłowo. 
Również Gminne Centrum Kultury  
i Sportu skutecznie pozyskuje w ra-
mach tzw. małych projektów środki 
na organizację swoich działań sta-
tutowych m.in. imprez kulturalnych, 
rekreacyjnych i sportowych. Ponad-
to z dostępnych w ramach PROW 
środków korzystają także lokalne 
stowarzyszenia, realizując projekty 
poprawiające jakość życia na obsza-
rach wiejskich takie jak: organizacja 
szkoleń, imprez rekreacyjnych, spor-
towych i wydarzeń kulturalnych dla 
mieszkańców swojej gminy. 
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Laur Najlepszym z Najlepszych dla 
LGD „Brama Mazurskiej Krainy”!!!

W piątek 4 kwietnia br. Marsza-
łek Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego Jacek Protas podczas 
uroczystej gali w Teatrze Jaracza  
w Olsztynie wręczył statuetki „Laur 
Najlepszym z Najlepszych”. Z przy-
jemnością informujemy, że LGD 
„Brama Mazurskiej Krainy” oraz nasz 
Partner LGD „Warmiński Zakątek” 
zostały laureatami tegorocznej na-
grody Marszałka w kategorii Rozwój 
społeczno - gospodarczy regionu. 
Wyróżnienie to zostało przyznane  
w związku ze zwycięstwem naszego 
projektu Transgraniczna Przedsię-
biorczość Warmia – Mazury/Blekinge 
w konkursie dla najlepszych trans-
narodowych projektów współpracy 
Nordycko – Bałtyckiej:  Nordic-Baltic 
Cooperation Awards. Przypominamy, 
że nagrodzony projekt to ponad dwu-
letnia współpraca polskich i szwedz-
kich przedsiębiorców, polegająca 
na aktywnej wymianie doświadczeń, 
której oczekiwane efekty to zbudowa-
nie przewagi konkurencyjnej regionu  
w branży turystyki, wymiana do-

świadczeń i wzajemne wdrożenie 
dobrych praktyk rozwijania obszarów 
wiejskich.

Od 2004 roku Marszałek Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego od-
znacza laurem „Najlepszym z Naj-
lepszych” mieszkańców Warmii, 
Mazur oraz Powiśla, którzy przyczy-

nili się do promocji regionu w kraju  
i na świecie. Prestiżowe wyróżnie-
nie można otrzymać za osiągnię-
cia sportowe, artystyczne, bizne-
sowe - liczba kategorii zazwyczaj 
uzależniona jest od liczby nomino-
wanych i sukcesów jakie osiągnęli  
w danym roku. 

Szanowni Państwo

Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”  będzie wydawać folder promujący dorobek kulinarny obszaru 
LGD. W związku z powyższym zachęcamy do przysyłania autorskich przepisów kulinarnych dań charakterystycznych 

dla regionu Mazur. Przepisy można przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lgd@nida.pl lub 
listownie na adres Biura LGD do dnia 19 maja 2014 r. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Ostatnie nabory w ramach Małych Projektów

W dniu  28 lutego LGD „Brama Mazurskiej Krainy” zakończyła ko-
lejny już nabór w ramach  działania „Wdrażanie Lokalnych Strate-
gii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 
– 2013  na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy  
w ramach tzw. Małych projektów. Wpłynęło 65 wniosków na łączną 
kwotę 1 823 975,44 zł (przypominamy, że limit dla Małych projek-
tów wynosił 650 000,00 zł). Wybranych do finansowania w ramach 
tzw. Małych projektów zostało 19 wniosków. Tak jak w ubiegłych 
latach najaktywniejsi okazali się beneficjenci sektora społecznego 
– złożyli 30 wniosków. Przedstawiciele sektora publicznego złożyli 
22 wnioski oraz przedsiębiorcy, którzy tym razem złożyli 13 wnio-
sków. Większość złożonych wniosków dotyczyła wytyczenia lub 
oznakowania szlaków i tras turystycznych, organizacji imprez, utworzenia punktów sprzedaży wyrobów rękodzielni-
czych oraz wpływała na rozwój działalności gospodarczej. W drugim kwartale 2014 r. zostanie ogłoszony już ostatni 
konkurs w ramach działań PROW na tzw. „Małe projekty” i w związku z powyższym czekamy na ciekawe pomysły 
zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju.
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INICJATYWY

NIDZICKI FUNDUSZ LOKALNY we współpracy z Akademią Rozwoju  
Filantropii w Polsce ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY  
w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE VIII” 2014r.

W VIII edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które ini-
cjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowa-
dzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, 
które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. 
Program adresowany jest do:

-  organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (tj. fun-
dacji, stowarzyszeń, oddziałów Caritas zarejestrowanych w KRS lub klu-
bów sportowych zarejestrowanych w ewidencji Starosty Powiatowego), 
z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, spółdzielni so-
cjalnych i mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokal-
nych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organiza-
cji Turystycznych (działających na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 
1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej i w oparciu o ustawę prawo  
o stowarzyszeniach, zgodnie z Art. 4. ustawy o POT) oraz związków sto-
warzyszeń. Do konkursu nie mogą aplikować organizacje w likwidacji.

-  grup nieformalnych (w tym także oddziałów terenowych organizacji nieposiadających osobowości 
prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z nastę-
pujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblio-
teka publiczna, ośrodek pomocy społecznej. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub 
dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania 
go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz 
rozliczenie projektu.

-  grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL (definicja  
w części VIII pkt.3 Regulaminu)

 

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które: 

-  mają siedzibę w gminach: Nidzica, Janowiec Kościelny, Kozłowo, Janowo, Płośnica, Gm. Wiejska 
Działdowo, Iłowo-Osada, Gm. Wiejska Szczytno, Jedwabno, Świętajno, Wielbark, Rozogi, Pasym, 
Dźwierzuty

-  planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

W tegorocznej edycji wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem generatora  
wniosków dostępnego na stronie internetowej www.funduszlokalny.nidzica.pl do dnia 18 maja 
2014 roku. 

W Konkursie nie należy składać wersji papierowych wniosków. Data złożenia wniosku jest jednoznacz-
na z datą złożenia go w generatorze.

Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie VIII” można uzyskać:

Barbara Margol – Tel. Kom. 600 859 988, niezapominajka@nidzica.pl 
Agnieszka Bagińska – Tel. Kom 729 280 011, a.baginska@funduszlokalny.nidzica.pl
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TWÓRCY MAZURSKIEJ KRAINY

Poezja Dorota Koziatek

Pani Dorota Koziatek urodziła się w Lidzbarku Warmińskim ale już od wielu lat mieszka w Wesołówku w gminie  
Wielbark. Wiersze zostały opublikowane w tomiku prozy i poezji pt. „... Spod przymkniętych powiek tęczy”.

Cisza 
Ty jesteś ciszą w sobie samym
Ty jesteś kroplą, która kołysze fale
Ty jesteś światłem dla błądzących
Ty jesteś nadzieją dla straconych
Jesteś kufrem dla tajemnic
Jesteś napędem mojego życia
Dajesz radość
Niesiesz miłość
Uczysz życia 
Przebaczenia
Ty jesteś studnią pełną miłości
W której nie ma dna
Ty jesteś mym przyjacielem

Samotna wśród ludzi 
Już ranek się budzi
Czas goni ludzi
Zamyśleni, zabiegani
Biegną gdzieś zapracowani
Ja przez okno w życie ich zaglądam
Patrzę na nich z daleka
I czekam na człowieka
Na jego słowa i gesty
Na jego radość i miłe szepty
Na jego miłość, która w sercu się obudzi
Czekam wciąż, bo jestem
„SAMOTNA WŚRÓD LUDZI” 

Wędrowiec
Kroczysz polną drogą przez Świat
Widzisz jak na łące kwitnie kwiat
Jak chmury ze słońcem bawią się na niebie
Jak deszcz zaprasza tęczę do walca
Patrzysz jak rodzi się nowy człowiek
Jak młodzi trzymają się za ręce
Jak człowiek pomaga człowiekowi
Spoglądasz jak mała Zosia
Zrywa rumianki dla mamy
A ty idziesz dalej i dalej przez Świat
Może dojdziesz i tu
Zasiądziesz przy stole
Ze swoim aniołem
Dasz siłę do życia
I czar miłości
Będziesz mnie strzegł
Bym drogą miłości
Do Raju dobiegł

O zbóju Sikorze - Klon,  
gmina Rozogi

Mazurskie lasy w dawnych czasach 
były dużo gęstsze i rozleglejsze niż 
dziś. W lesie niedaleko Klonu miesz-
kał niegdyś zbój Sikora. Niektórym lu-
dziom pomagał, innym jednak szko-
dził. Kiedyś skrajem lasu szła pewna 
kobieta z Klonu i cały czas płakała. 
Gdy Sikora zobaczył gospodynię, 
spytał o przyczynę jej rozpaczy. Nie-
wiasta opowiedziała mu o swojej nie-
doli – prowadziła na targ krowę, którą 
musiała sprzedać, aby spłacić długi 
wierzycielowi. Sikora podarował jej 

wtedy tyle pieniędzy, że wystarczy-
ło na spłacenie zadłużenia. Kobieta 
wróciła do domu i cieszyła się, iż nie 
musiała sprzedać krowy. Tymcza-
sem Sikora nocą przyszedł do Klonu 
odnalazł dom wierzyciela, z którego 
ukradł jeszcze więcej pieniędzy, niż 
dał płaczącej kobiecie. Sikora wiódł 
nadal rozbójniczy żywot i w końcu 
mieszkańcy Klonu przekonali się, iż 
jest wielkim kłamcą i niegodziwcem. 
Kiedyś postrzelono go w prawe ramię. 
Później w lewe i wtedy został zabity.

Sikora (Schekorra) należał do najbar-
dziej znanych rabusiów grasujących 

na Mazurach. Pamięć o nim i o jego 
czynach trwała nawet po 1945 roku. 
Maryna Okęcka – Bromkowa spisa-
ła po wojnie opowieść o mazurskim 
„Janosiku”, który zabierał bogatym  
i rozdawał biednym. Bywał przy tym 
nad wyraz okrutny, dla przykładu – 
potrafił swoim ofiarom wbijać gwoź-
dzie w tę część ciała, na której zwykło 
się siadać.  Lit.: Pohl 1943. s. 58.

OPRACOWAŁ:  
Ryszard Oswald Bandycki
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WYDARZENIA 

Wspomnieniami Anny German 

W gminie Świętajno rolę kobiet docenia się nie tylko od 
święta, ale także na co dzień. Co nie oznacza, że uroczyste 

świętowanie Dnia Kobiet jest niepotrzebne. Wręcz przeciwnie 
z tej okazji w piątek 7 marca  jak co roku zorganizowano 

uroczystość dla Pań, które zapełniły  po brzegi salę 
Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie. Tegoroczny koncert  

rozpoczęli  Wójt  Gminy Świętajno Janusz Pabich  
i Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Rokicki, którzy złożyli 
wszystkim Paniom serdeczne życzenia. Oprócz życzeń Panie 
otrzymały czekoladowy  upominek. Przy lampce szampana 

wysłuchały koncertu muzycznego pt. ,,Pomyśl o mnie 
-  wspomnieniami  Anny German” przygotowanym przez 

Agencję Artystyczną ,,Roma”. 

Wyjątkowy Dzień Kobiet w Dźwierzutach 

7 marca w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach 
odbyła się niecodzienna uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Było to 

spotkanie wielopokoleniowe od najmłodszych po najstarsze mieszkanki 
Gminy. W uroczystości uczestniczył Wójt Gminy Czesław Wierzuk, który 

przedstawił historię tego święta oraz złożył wszystkim Paniom serdeczne 
życzenia zdrowia i radości z życia. Szczególne życzenia oraz kwiaty 

otrzymały Panie, które mimo podeszłego wieku na zaproszenie Wójta  
i organizatorów wieczoru zaszczyciły spotkanie swoją obecnością.  

Na takie święto niektóre Panie czekały ponad 90 lat. 
Wójt Gminy wspólnie z kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Barbarą 

Kilijańską wręczyli jubilatkom kwiaty i bombonierki oraz listy gratulacyjne. 
Przy słodko zastawionym stole Panie wysłuchały koncertu w wykonaniu 
zespołów: PORT – repertuar Krzysztofa Klenczona, zespołu PO PROSTU 
BĄDŹ w repertuarze Ady Rusowicz oraz zespołu WRZOSY z piosenkami 

znanymi i lubianymi. 
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Staropolski obyczaj topienia Marzanny jest obecnie formą zabawy dla dzieci i młodzieży. W czwartek 20 marca br. Gminny 
Ośrodek Kultury w Wielbarku chcąc kontynuować tradycję  już po raz drugi zorganizował akcję „Powitanie wiosny z GOK-iem”. 
Przygotowana na zajęciach Marzanna prezentowała się bardzo ciekawie. Wśród śmiechu uczestnicy przeszli wraz z kukłą nad 

rzekę Sawica, gdzie została pożegnana zima. Następnie wszyscy udali się na plac przy GOK-u, gdzie odbyło się ognisko  
z pieczeniem kiełbasek. 

1 marca 2014 r. w Sali Rycerskiej 
nidzickiego zamku odbył się czternasty 

Wielki Bal Charytatywny na rzecz 
programów stypendialnych Nidzickiego 
Funduszu Lokalnego. Łączny dochód 

z balu wyniósł 42 435zł i zostanie 
przekazany na stypendia dla uczniów 

szkół średnich oraz studentów 
pochodzących z powiatu nidzickiego.
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Gmina Janowiec Kościelny
	Gminna Majówka – 4 maja 2014 r. – Stadion 

gminny Kuce

	Dni Rodziny Festyn Integracyjny „Święto Wol-
ności – Świętem całego Świata” – 4 czerwca 
2014 r. – Stadion gminny

	Święto szkoły i Zakończenie Gminnych Ob-
chodów DNI RODZINY – 6 czerwca 2014 r. 
- Szkoła i Plac zabaw przy szkole w Waśnie-
wie Grabowie

	Rodzinny Rajd Rowerowy – 7 czerwca 2014 
r. – teren gminy

	XIV Święto Jana XIV Seminarium Historycz-
ne „Rodowód –Tożsamość-Tradycje gminy 
Janowiec Kościelny” – 21 czerwca 2014 r. 
– świetlica Janowiec Kościelny

	XIV Święto Jana „Palinocka” – palenie 
ognisk świętojańskich – 23 czerwca 2014 r. 
- Kuce

	XIV Święto Jana III Festiwal Piosenki Religij-
nej – 29 czerwca 2014 r. – Kościół Janowiec 
Kościelny

Gmina Iłowo-Osada
	Gminny Turniej Piłki Nożnej Młodzieży /dru-

żyny 6-osobowe/ORLIK – 1 maja 2014 r. - 
orlik Narzym

	Gminny Turniej Piłki Nożnej Kół LZS /drużyn 
6-osobowych/ORLIK – 3 maja 2014 r. - orlik 
Iłowo-Osada

	Gminny Turniej Piłki Nożnej „Z podwórka na 
stadion” - maj 2014 r. -  Iłowo-Osada

	Gminny Turniej Piłki Nożnej „ Piłkarska Ka-
dra Czeka” - maj 2014 r. – Narzym

	Gminny Turniej Piłki Nożnej „ Mała 
Piłkarska Kadra Czeka” - maj 2014 
r. - Iłowo-Osada   

	Rejonowy Turniej Piłki Nożnej „Pił-
karska Kadra Czeka” dziewcząt - 
maj 2014r. - Iłowo-Osada   

	Rejonowy Turniej Piłki Nożnej „Pił-
karska Kadar Czeka „ chłopcy - 
maj 2014 r. - Iłowo-Osada   

	Rejonowy Turniej Piłki Nożnej 
„Mała Piłkarska Kadra Czeka” 
dziewcząt - maj 2014 r.

	Finał Turniej Piłki Nożnej „Mała Pił-
karska Kadra Czeka” chłopców - 
maj 2014r.      

	Festyn rekreacyjno – kul-
turalno – sportowy, Dzień Dziec-
ka - Letnie Igrzyska Wsi - Blok imprez 
kulturalno – rozrywkowo – sportowych –  
1 czerwca 2014 r. -  Iłowo-Osada      

	Finał Woj.Turnieju Piłki Nożnej „Piłkarska Ka-
dra Czeka” dziewczęta – 5 czerwca 2014 r. 
-boisko Iłowo-Osada          

	Finał Woj.Turnieju Piłki Nożnej „Piłkar-
ska Kadra Czeka” chłopców – 12 czerwca  
2014 r. -  Iłowo-Osada    

	Finał Woj.Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka 
na stadion” - czerwiec 2014 r. 

	Festyn sportowy „Spotkanie po latach” mecz 
z udziałem zawodników grających w drużynie 
„Iskra” Narzym - 22 czerwca 2014 r. - Narzym

	Noc Świętojańska – 23 czerwca 2014 r.  
      
                     

Gmina Nidzica
	Literatura wobec I wojny światowej – kwie-

cień-maj 2014 r. – Zamek

	Powiatowy Turniej Motoryzacyjny – kwiecień 
– maj 2014 r. 

	Majówka Akademia  z okazji uchwalenia 
Konstytucji 3 - go Maja – 1-3 maja 2014 r. - 
Jeziorko miejskie Sala Rycerska Zamek

	Wystawa Ogrodnicza Piękna Zagroda – 2-4 
maja 2014 r. – Garncarska Wioska, Kamionka

	Koncert Pamiętajmy o Ogrodach – 3 maja 
2014 r. - Garncarska Wioska, Kamionka

	VI Gminny Bieg Pamięci Św. Jana Pawła II 
– 6 maja 2014 r. – Stadion Miejski im ks. R. 
Gamańskiego Stadion Miejski w Nidzicy

	Olimpiada Sportowa Przedszkolaków – maj 
2014 r. - Stadion Miejski im ks. R. Gamań-
skiego

	Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie 
„Moja mała Ojczyzna” – 10 maja 2014 r. - 
Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy

	Noc muzealna – maj 2014 r. – Zamek

	Turniej Piłki Nożnej „Szukamy następców 
Grzegorza Mętlickiego” – maj 2014 r. - Boisko 
Orlik przy ZS Nr 2w Nidzicy

	Międzynarodowy Dzień Bioróżnorodności, 
Światowy Dzień Roślin – 17 maja 2014 r. – 
Garncarska Wioska, Kamionka

	III Nocny Turniej Piłki Nożnej – 24 maja 2014 
r. - Boisko Orlik przy ZS Nr 2 w Nidzicy

	Dni Rodziny – maj – czerwiec 2014 r. - Kino 
Wenus Park Jordanowski 

	Rodzinny festyn rekreacyjny – maj- czerwiec 
2014 r. – Raczki

	Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomo-
cy dla szkół podstawowych, gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych – maj – czerwiec 2014 r. 

	Dzień Dziecka - Dziecięcy  turniej tańca – 
1 czerwca 2014 r. – Zamek

	I Nidzicki Maraton – 1 czerwca 2014 r. - Teren 
miasta i okolic

	Festyn z okazji Dnia Dziecka – czerwiec 
2014 r. – Żelazno

	XV Turniej Piłkarski dla szkół gimnazjalnych o 
Puchar ks. R. Gamańskiego – 6 czerwca 2014 
r. – Stadion Miejski im ks. R. Gamańskiego

	Bieg „Niezapominajki”, Festiwal Piosenki 
Dziecięcej, Jarmark Mazurski – 7 czerwca 
2014 r. – Garncarska Wioska, Kamionka

	I Letnie Igrzyska Gminy Nidzica – 14 - 15 
czerwca 2014 r. - Obiekty sportowe Gminy 
Nidzica

	Zamkowy Maraton  Rockowy – ZMROCK – 
15 czerwca 2014 r. – Dziedziniec Zamkowy

	„Noc Świętojańska” – 21 czerwiec 2014 r. – 
Bolejny

	Festiwal Muzyki Pozytywnej – czerwiec – 
2014 r. – Zamek

	Festyn sołecki z okazji „Dnia Rodziny” – 
czerwiec 2014 r.– Orłowo

	V Liga Szóstek Piłkarskich – czerwiec 2014 r.
 - Boisko orlik przy ZS Nr 1w Nidzicy

	Festyn rodzinny „Rozpoczęcie lata” – czer-
wiec 2014 r. – Frąknowo

	Diecezjalny Konkurs Plastyczno- Literacki 
o Bł. Bolesławie Lament – czerwiec 2014 r. - 
Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy

	„Prymus Roku”, „Talent Roku” i „ Super Talent” 
– 26 czerwca 2014 r. – Zamek Sala Rycerska

	Festiwal Fantastyki - 26 - 29 czerwca 2014 r.
 – Zamek

Gmina Janowo
	Święty Jan w Janowie – 26 czerwca 2014 r. 

Gmina Płośnica
	Wielka majówka – maj 2014 r. 

	Wystawa malarska – maj 2014 r. 

Dzień Matki – maj 2014 r. 

Płośnickie Lato Teatralne – czerwiec 2014 r. 

Dzień dziecka – czerwiec 2014 r. 

Gmina Pasym
Rajd rowerowy – maj 2014 r. – teren 
miasta i gminy

Dzień Matki – maj 2014 r. - MOK

Majówka – „sołtysowo” – maj 2014 
r. - MOK

Wystawa we współpracy z Miejską 
Biblioteką Publiczną w Pasymiu – maj 
2014 r. - Sala wystawowa i kominkowa 
MOK

Dzień Dziecka, „Pasymski rajd rowe-
rowy o złotą rybkę” – 1 czerwca 2014 
r. - plener

Spotkanie ze Strażakami – czerwiec 
2014 r. - MOK i OSP w Pasymiu

„Z rybką za pan brat - pasymska palinocka” 
- 22 czerwca 2014 r. – plener

Gmina Rozogi
Rocznica Beatyfikacji Jana Pawła II - 1 maja 

2014 r.  

Uroczysta akademia poświęcona rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja - maj 2014 r.

„Uczymy siebie i dzieci żyć bez śmieci” -  
festyn ekologiczny w Dąbrowach  - 4 maja 
2014r.

„Dzień Oświaty i Książki” – maj 2014 r. - 
Szkoła Podstawowa w Rozogach

	Konkurs Recytatorski „Warmia i Mazury w li-
teraturze”- eliminacje gminne i międzygmin-
ne –  15 i 20 maja 2014 r. - Gminna Bibliote-
ka Publiczna
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	„Dzień Matki” - 26 maja 2014 r. - Szkoła 
Podstawowa  

	Mistrzostwa Pierwszej Pomocy – maj 2014 r. 

	Dzień Dziecka- gry i zabawy dla dzieci - 
czerwiec 2014 r.

	Cała Polska czyta dzieciom – czerwiec 2014 
r. - Zespół Szkół oraz Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Rozogach

	Festyn Środowiskowy w Klonie – czerwiec 
2014 r. - Szkoła Podstawowa w Klonie

	Bal Absolwentów – czerwiec 2014 r. 

	Święto Szkoły - festyn – czerwiec 2014 r. - 
Szkoła Podstawowa w Rozogach

	„Festyn Tradycji ekologicznych w Księżym 
Lasku” - 29 czerwca 2014 r.  

Gmina Dźwierzuty
	Inauguracja gminnej ligi sołeckiej – 

4 maja 2014 r. – boisko Orlika

	Rajd Majowy – śladami historycz-
nych pamiątek w Gminie Dźwierzu-
ty w 100-rocznicę wybuchu I wojny 
światowej – 4 maja 2014 r. 

	Eliminacje Gminne Spotkań z Po-
ezją Dziecięcą – 7 maja 2014 r. - 
sala widowiskowa GOK

	600 - lecie miejscowości Orzyny – 
17 maja 2014 r. 

	Powiatowe Obchody Działacza 
Kultury – 23 maja 2014 r. - sala wi-
dowiskowa GOK

	Dzień Matki – 26 maja 2014 r. 

	Wielobój Sportowy Szkół Pod-
stawowych Gminy Dźwierzuty –  
29 maja 2014 r. - boisko Orlika

	Dzień Dziecka z atrakcjami – 
30 maja 2014 r. - sala widowiskowa GOK

	Noc Świętojańska – 28 czerwca 2014 r. - plac 
strażacki w Dźwierzutach

Gmina Świętajno
	Impreza plenerowa „Kreolia” połączona 

z Festiwalem „Młodych Talentów” – konkurs 
piosenki dziecięcej – kwiecień – maj 2014 r. 
– Jerutki

	Dzień Flagi Polskiej, Rocznica Uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja – maj 2014 r. - Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła II w Koloni

	IX Powiatowy Konkurs Matematyczny 
„Sprawny Matematyk” – 9 maja 2014 r. -  
Zespół Szkół w Spychowie

	Zawody w biegach na orientacje o Puchar 
Puszczy Piskiej – 24 maja 2014 r. 

	Dzień Patrona- uroczystość środowiskowa – 
maj 2014 r. - Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Koloni

	Gminna Majówka – maj 2014 r. - Kompleks 
rekreacyjno – sportowy przy Gimnazjum  
w Świętajnie

	Powiatowa Gimnazjada – maj 2014 r. - Kom-
pleks rekreacyjno – sportowy przy Gimna-
zjum w Świętajnie

	„Bieg po zdrowie” – maj 2014 r. – boisko 
szkolne

	„Tour de Kolonia”- impreza rekreacyjno-
plenerowa – maj 2014 r. - Kolonia- świetlica 
wiejska

	Zawody w biegach na orientacje o Puchar 
Puszczy Piskiej – 24 maja 2014 r. – Spychowo

	Powiatowy Konkurs na Najlepsze Opowia-
danie w Języku Angielskim – maj – czerwiec 
2014 r. – Gimnazjum w Świętajnie

	„Miesiąc Czerwiec- Miesiącem Chóralnym w 
Kreoli” – 1, 8, 15 czerwca 2014 r. - Kościół 
pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Jerut-
kach

	Dzień Dziecka – 1 czerwca 2014 r. – Amfiteatr 
w Spychowie

	Dzień Sportu- Dzień Dziecka na Sportowo – 
czerwiec 2014 r. - Boisko szkolne

	Dni Rodziny – czerwiec 2014 r. – SP Jeruty

	Dni Rodziny - impreza plenerowa – czerwiec 
2014 r. - Szkoła Podstawowa im. Jana Paw-
ła II w Koloni

	Plener Malarski – czerwiec 2014 r. 

	Konkurs Poezji K.I. Gałczyńskiego – czer-
wiec 2014 r. – Gimnazjum w Świętajnie

	Kino pod chmurką  - 21 czerwca 2014 r. – Park 
w Świętajnie

	Przegląd Formacji Tanecznych – 23 czerwca 
2014 r. - Zespół Szkół w Spychowie

	Dzień Sportu – 24 czerwca 2014 r. - Zespół 
Szkół w Spychowie

	Dzień Talentów – 25 czerwca 2014 r. - Ze-
spół Szkół w Spychowie

	Ogólnopolski Turniej Chórów o Miecz Juran-
da – Spychowo 2014 – 28-29 czerwca 2014 
r. - Amfiteatr w Spychowie

Gmina Kozłowo
	Ogólnopolska akcja „Polska Biega” – maj 

2014 r. – Boisko przy osiedlu w Kozłowie

	Pasowanie na czytelnika biblioteki uczniów 
klas I Szkół Podstawowych – maj 2014 r. – 
Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie, 
Filia Sarnowo, Filia Szkotowo

	Gminny konkurs „Historia Godła Polski 
w legendzie i na ilustracjach” – maj 2014 
r. – Szkoła Podstawowa im. Orła Białego  
w Zaborowie

	Obchody Dni Rodziny – festyn rodzinny – 
30 maja 2014 r. – Boisko Orlik Kozłowo

	IV rocznica nadania szkole imienia Orła Bia-
łego, Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny – 
30 maja 2014 r. – Szkoła Podstawowa im. 
Orła Białego w Zaborowie

	Gminny Przegląd Piosenki Zagranicznej 
„Z piosenką przez świat” – 3 czerwca 2014 r. 
 – GCKiS w Kozłowie

	Obchody Dni Rodziny – festyn rodzinny – 
7 czerwca 2014 r. – Boisko Orlik

	Konkurs na EXSLIBRIS Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Kozłowie – czerwiec 2014 r. – 
GBP Kozłowo

	Dzień Dziecka – 6 czerwca 2014 r. – Plac 
w Szkotowie

	VIII Turniej TAEKWONDO o puchar Wójta 
Gminy Kozłowo – 6 czerwca 2014 r. – Hala 
sportowa w Szkotowie

	Gminne Zawody Lekkoatletyczne pod patro-
natem Wójta Gminy Kozłowo – 18 czerwca 
2014 r. – Stadion w Kozłowie

	Powitanie lata nad Jeziorem Szkotowskim 
– 29 czerwca 2014 r. – Plaża nad Jeziorem 
Szkotowskim

Gmina Jedwabno
II Bieg Caritas – 1 maja 2014 r. – Jedwabno

Turniej VI Piłkarskich – 3 maja 2014 r. – 
Jedwabno

Dzień Matki – 24 maja 2014 r. – Nowy Dwór

Dni Rodziny – 31 maja 2014 r. – Jedwabno

Dzień Dziecka – 7 czerwca 2014 r. – Piduń

Spływ kajakowy – czerwiec 2014 r. – 
Jedwabno

Rajd rowerowy – czerwiec 2014 r. – Szuć

Świętojanki – 21 czerwca 2014 r. 

Gmina Wielbark
	VIII Majówka wielbarska - 1 - 3 maja 2014 r.

	Konkurs recytatorski „III Dziecięce Spotka-
nie Poetyckie” - maj 2014 r.

	Dzień Matki – maj 2014 r. 

	Dzień Dziecka – czerwiec 2014 r. 

	Widowisko Świętojańskie „Palinocka 2014” 
- 28 czerwca 2014 r.

Gmina Szczytno
	Udział w kampanii „Tydzień Bibliotek 2014” 

- zajęcia i konkursy – maj 2014 r. - GBP  
w Lipowcu, GBP w Lipowcu Filia w Olszy-
nach, GBP w Lipowcu Filia w Szymanach, 
GBP w Lipowcu Filia w Kamionku

	Udział w ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy 
bibliotekarz” - wycieczka rowerowa – maj 
2014 r. - GBP w Lipowcu, GBP w Lipow-
cu Filia w Olszynach, GBP w Lipowcu Filia  
w Szymanach, GBP w Lipowcu Filia  
w Kamionku

	„Światowe Dni Bajki”- zajęcia dla dzieci 
– czerwiec 2014 r.- GBP w Lipowcu, GBP  
w Lipowcu Filia w Kamionku

	Inauguracja akcji „Letnie czytanie” połą-
czone z Dniem Dziecka – czerwiec 2014 r. 
- GBP w Lipowcu

	Dzień Dziecka i Dni Rodziny - zajęcia dla 
najmłodszych – czerwiec 2014 r. - GBP  
w Lipowcu Filia w Olszynach
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WYDARZENIA 

LINK DO PRZYSZŁOŚCI  
W BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH 
GMINY SZCZYTNO

Biblioteki Publiczne Gminy Szczytno 
już po raz drugi uczestniczą w pro-
jekcie Link do przyszłości „Młodzi, 
Internet, Kariera”, którego celem jest 
wspieranie młodych ludzi z małych 
miejscowości w planowaniu przy-
szłości zawodowej, uwzględniając 
rozwój społeczeństwa informacyj-
nego i gospodarki opartej na wie-
dzy. Pierwsze spotkanie odbyło się  
w Bibliotece w Olszynach 12 grudnia 
2013 r. na temat planowania kariery 
zawodowej. Młodzież z Gimnazjum 
Zespołu Szkół w Olszynach miała 
okazję poznać Wojciecha Wiema-
na, video managera w Onet.pl, któ-
ry oprócz ciekawej pracy związanej  
z nowoczesnymi technologiami, po-
siada pasje i ważne doświadczenia 
zawodowe, mogące być inspiracją 
dla innych. Kolejno 11 lutego 2014 
r. w Bibliotece w Szymanach odby-
ło się spotkanie z młodą, inspirującą  

Paulą Bruszewską, która przybliżyła 
młodzieży gimnazjalnej swoją drogę 
do sukcesu i roli jaką odegrały w nim 
nowe technologie. Uczestnicy spo-
tkania poznali   też zawody, na które 
prognozowane jest zapotrzebowanie 
w przyszłości i wzięli   udział w qu-
izie, który pozwolił im zorientować się  
w aktualnej sytuacji i trendach na ryn-
ku pracy. W marcu 2014 roku odby-
ło się już ostatnie w ramach projektu 
spotkanie w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Lipowcu, na które została 
zaproszona Paulina Górecka psy-
cholożka, manager i coach w firmie 
uczącej programowania za pomocą 
programowalnych klocków LEGO.

Projekt realizowany jest przez Fun-
dację  Rozwoju  Społeczeństwa  In-
formacyjnego ze środków Microsoft 
w ramach inicjatywy  „YouthSpark” 
oraz Polsko- Amerykańskiej Fundacji   
Wolności.

              Bibliotekarze Gminy Szczytno

Rękodzieło artystyczne w Kiparach 
i Przeździęku Wielkim  

Kilkanaście osób z miejscowości  
Kipary wzięło udział w warsztatach  
z rękodzieła artystycznego, poprowa-
dzonych przez pracowników Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Wielbar-
ku. W ciągu ponad dwóch godzin,  
w sympatycznej atmosferze, uczest-
nicy spotkania poznawali podstawo-
we zasady zdobienia przedmiotów. 
W ostatnim czasie decoupage prze-
kształcił się w modne hobby i styl ce-

niony w dekoracji wnętrz, a metoda 
ta dodaje rzeczom, jak i pomieszcze-
niom, oryginalności i niepowtarzalne-
go charakteru. I o  tym właśnie prze-
konali się mieszkańcy Kipar, kiedy  
w piątkowy wieczór starym przed-

miotom nadali nowy, indywidualny 
wygląd. Spod ich rąk wyszły przepięk-
ne rzeczy, które będą stanowić niewąt-
pliwie ozdobę ich domowych wnętrz.

Natomiast mieszkańcy Przeździęku 
Wielkiego uczestniczyli w warszta-
tach artystycznych, podczas których 
przygotowywano m. in. ozdoby wiel-
kanocne. Mimo panującej za oknem 
wichury 17 marca br, w świetlicy wiej-
skiej w Przeździęku Wielkim odbyły 
się zajęcia, na których m.in. ozdabia-
no metodą decoupage styropianowe 

jaja wielkanocne, deski, pu-
dełka. Efekty były zdumie-
wające, nikt by nie pomyślał, 
że tak piękne ozdoby wiel-
kanocne zostały wykonane 
podczas jednych zajęć. Jak 
powiedziała jedna z uczestni-
czek warsztatów „Na takich 
zajęciach, fantazja bierze 
górę. Można rozwijać swoje 
umiejętności”.

Jeżeli chcesz poznać me-
todę decoupage, quillingu 
oraz inne techniki  zdobienia 

przedmiotów Gminny Ośrodek Kultury  
w Wielbarku serdecznie zaprasza,  
dorosłych oraz młodzież w każdy 
czwartek w godzinach 16.00 – 18.00 
na bezpłatne zajęcia artystyczne.

Podwodne łąki

Jezioro Świętajno w gminie  
Jedwabno jest jednym z najpopu-
larniejszych akwenów nurkowych 
na Mazurach. Amatorzy nurkowa-
nia cenią przede wszystkim jego 
czystość i przejrzystość docho-
dzącą do 5-6 m. Występuje tu 
większość gatunków flory polskich 
jezior. Moczarka kanadyjska two-
rzy rozległe, zielone łany. Miejsca 
porośnięte wywłócznikiem łatwo 
rozpoznać, ponieważ mają cha-
rakterystyczny, czerwonawy kolor. 
Zielone, puszyste, falujące dywany 
tworzy kilka gatunków ramienic. 
Łąki podwodne są prawdziwym ra-
jem dla wielu gatunków ryb. Nurku-
jąc w Świętajnie, można podziwiać 
między innymi okonie, płocie, ukle-
je, liny i węgorze.

„Ścięta góra” 

Na leżącym w pobliżu Pasymia 
półwyspie Ostrów wzrok przycią-
ga charakterystyczny stożek nazy-
wany „ściętą górą”. Jest to dawne 
pruskie grodzisko. Archeolodzy 
ustalili, że w czasach istnienia 
warowni poziom jeziora był o 2 m 
wyższy. Wody otaczały grodzisko 
z trzech stron, a dodatkowe fosy 
wzmocniono palisadami. Wiele 
wieków później stwierdzono, że 
osada została spalona, a jej miesz-
kańcy musieli w pośpiechu porzu-
cić swój dobytek.

„Za życia wrogowie, w obliczu 
śmierci równi”

Niezwykle ciekawą historię upa-
miętnia obelisk stojący przy uli-
cy Męczenników w Działdowie. 
Zbudowano go na cześć dwóch 
pilotów - rosyjskiego i niemieckie-
go, którzy zestrzelili się wzajemnie 
podczas walki nad Działdowem 
w 1915r. Na pomniku w kształcie 
3-metrowej iglicy umieszczony jest 
krzyż prawosławny i niemiecki oraz 
napis w trzech językach: rosyjskim, 
niemieckim i polskim: „Za życia 
wrogowie, w obliczu śmierci równi”.
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INICJATYWY

JEDWABIEŃSKIE JAGODZIANKI
Przepis Pani Danuty Trzcińskiej z Nowego Dworu Gmina Jedwabno
Składniki:  1 kg maki, 1 szklanka cukru, 17 dag masła, cukier waniliowy duży, kostka 
drożdży, 1 szklanka mleka, ok. 1,5 kg jagód.

Sposób przygotowania: z drożdży, mleka, 2 łyżek cukru i ok. 1 szklanki mąki zrobić rozczyn                             
i pozostawić do wyrośnięcia. Po wyrośnięciu dodać ubite jaja z cukrem i cukrem waniliowym 
oraz dodać pozostałą część  mąki i wyrobić ciasto do momentu, gdy będzie odchodzić 
od dłoni. Oprószyć mąką, przykryć ściereczką i pozostawić do wyrośnięcia. Następnie 
na stolnicy formować ciasto w kulki o wielkości jaj i pozostawić na ok. 15-20 minut do 
wyrośnięcia. Po wyrośnięciu należy rozpłaszczyć każdą „kulkę”, nałożyć nadzienie z jagód 
wymieszanych z cukrem i 2 łyżkami stołowymi bułki tartej i uformować kształty bułek.  
Tak przygotowane bułki nakładamy na blachę i smarujemy białkiem. Odległość między 
bułkami powinna wynosić 1,5 cm. Pieczemy w temperaturze 50 stopni do momentu uzyskania 
objętości właściwej dla bułki. Wówczas należy zwiększyć temperaturę pieca do 180 stopni  
i piec jeszcze 15 minut. Po upieczeniu bułki posypać cukrem pudrem i degustować.

KURCZAK W GRZYBACH NA RYŻU PO WIELBARSKU 
Przepis Pani Elżbiety Łapińskiej z Wielbarka

Składniki: 80 dkg piersi z kurczaka, 1 cebula, 40 dkg turków lub pieczarek,  1 duża czerwona 
papryka, 1 puszka kiełków, 1 puszka ananasa (mała), 1 słoik sosu słodko – kwaśnego,  
1 słoik sosu azjatyckiego, ½ szklanki oleju, sól, pieprz, woda, 2 paczki ryżu.

Sposób przygotowania: Pokrojoną w kostkę pierś kurczaka podsmażyć na oleju, dolać 
wodę. Dodać pokrojone grzyby i paprykę pokrojoną w kostkę. Poddusić do miękkości. 
Ananasa pokroić, dodać resztę produktów, doprawić do smaku. Ryż ugotować na sypko. 
Sposób podania: na talerzu ułożyć wianuszek z ryżu, a na środek wyłożyć kurczaka w grzybach.

Drodzy Czytelnicy

Kwartalnik „Turystyczna Brama Mazurskiej Krainy” zaprasza do współpracy mieszkańców obszaru LGD, organiza-
cje pozarządowe, ośrodki kultury, samorządy lokalne oraz przebywających na naszym terenie turystów. Zachęcamy 

do przysyłania informacji o ciekawych inicjatywach i organizowanych wydarzeniach. Na łamach Kwartalnika jest 
także miejsce na prezentację sylwetek lokalnych liderów, twórców, osób, którzy zmieniają nasze życie na lepsze. 

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

GEOCACHING  
– nowi poszukiwacze skarbów

Geocaching jest to zabawa w po-
szukiwanie skarbów za pomocą od-

biornika GPS. Ideą przewodnią jest  
znalezienie ukrytego wcześniej w te-
renie pojemnika (nazywanego „geo-
cache”) i odnotowanie tego faktu 

na specjalnej stronie internetowej.  
Geocaching jest zabawą międzyna-
rodową kierowaną do poszukiwaczy 
przygód w każdym wieku. Jej uczestni-

cy utrzymują ze sobą kontakty  
i organizują cykliczne spotka-
nia.

Jeśli chcesz dołączyć do 
tej międzynarodowej ekipy, 
zachęcić turystów oraz po-
szukiwaczy do odwiedzenia 
właśnie twojej miejscowości, 
ciekawego miejsca/atrakcji 
turystycznej, gospodarstwa 
agroturystycznego koniecz-
nie załóż skrzynkę!!!

Zakładanie skrytek: 

Aby przejść do strony  
z formularzem zakładania skrytki na-
leży na stronie Geocaching.com wy-
brać język polski (prawy górny róg), 
kolejno w menu z zakładki „zabawa” 

wybrać „szukaj i chowaj skrzynki”, 
a następnie przejść do strony z for-
mularzem, gdzie zakładamy skrzynkę 
zupełnie za darmo.”

Gdy skończysz naciśnij przycisk na 
dole strony aby wysłać formularz do 
zatwierdzenia. Otrzymasz e-maila  
z potwierdzeniem zgłoszenia skrytki.

Informacje pochodzą ze strony:  
www.geocaching.pl  
www.geocaching.com

UWAGA!!! LGD zachęca do  
zakładania skrzynek

Wszyscy, którzy założą skrzynkę „geoca-
che” na obszarze działania Lokalnej Gru-
py Działania „Brama Mazurskiej Krainy” 

dostaną od LGD specjalne upominki. 
„Geocache” to niezwykle skuteczny  

sposób na promocję Twojego  
regionu, 

Twojej miejscowości czy Twojej firmy
CZEKAMY NA NOWE SKRZYNKI

KUCHNIA MAZURSKIEJ KRAINY

Podwodne łąki

Jezioro Świętajno w gminie  
Jedwabno jest jednym z najpopu-
larniejszych akwenów nurkowych 
na Mazurach. Amatorzy nurkowa-
nia cenią przede wszystkim jego 
czystość i przejrzystość docho-
dzącą do 5-6 m. Występuje tu 
większość gatunków flory polskich 
jezior. Moczarka kanadyjska two-
rzy rozległe, zielone łany. Miejsca 
porośnięte wywłócznikiem łatwo 
rozpoznać, ponieważ mają cha-
rakterystyczny, czerwonawy kolor. 
Zielone, puszyste, falujące dywany 
tworzy kilka gatunków ramienic. 
Łąki podwodne są prawdziwym ra-
jem dla wielu gatunków ryb. Nurku-
jąc w Świętajnie, można podziwiać 
między innymi okonie, płocie, ukle-
je, liny i węgorze.

„Ścięta góra” 

Na leżącym w pobliżu Pasymia 
półwyspie Ostrów wzrok przycią-
ga charakterystyczny stożek nazy-
wany „ściętą górą”. Jest to dawne 
pruskie grodzisko. Archeolodzy 
ustalili, że w czasach istnienia 
warowni poziom jeziora był o 2 m 
wyższy. Wody otaczały grodzisko 
z trzech stron, a dodatkowe fosy 
wzmocniono palisadami. Wiele 
wieków później stwierdzono, że 
osada została spalona, a jej miesz-
kańcy musieli w pośpiechu porzu-
cić swój dobytek.

„Za życia wrogowie, w obliczu 
śmierci równi”

Niezwykle ciekawą historię upa-
miętnia obelisk stojący przy uli-
cy Męczenników w Działdowie. 
Zbudowano go na cześć dwóch 
pilotów - rosyjskiego i niemieckie-
go, którzy zestrzelili się wzajemnie 
podczas walki nad Działdowem 
w 1915r. Na pomniku w kształcie 
3-metrowej iglicy umieszczony jest 
krzyż prawosławny i niemiecki oraz 
napis w trzech językach: rosyjskim, 
niemieckim i polskim: „Za życia 
wrogowie, w obliczu śmierci równi”.

Przepisy pochodzą z broszury: DZIEDZICTWO KULINARNE MAZUR SMAKI MAZUR wydanej przez Gminę Pasym.
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Kwartalnik współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

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

piątku
w godzinach

8.00-16.00

Kontakt
Pl. Wolności 1
13-100 Nidzica

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

www.lgdbmk.pl

Dyrektor Biura LGD
Barbara Tyszka

lgd@nida.pl

Pracownicy Biura LGD

Renata Milewska
r.milewska@lgdbmk.pl

Ewa Wadecka
e.wadecka@lgdbmk.pl

Emilia Jastrzębowska
e.jastrzebowska@lgdbmk.pl
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