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GIETRZWAŁD ● JONKOWO ● ŁUKTA ● MIŁAKOWO ● MORĄG ● OSTRÓDA ● ŚWIĄTKI

W TYM NUMERZE:

Regionalny Festiwal Potraw 
z Ziemniaków str. 2

Aktywna rekreacja 
w Krainie Drwęcy i Pasłęki  str. 2

Zwiedzam, odpoczywam
– swoje mocne strony odkrywam str. 3

Gotowali dla Karola Okrasy str. 4-5

Dożynki Powiatu Ostródzkiego str.  6-7 

Aktywna rekreacja 
w Krainie Drwęcy i Pasłęki

Dożynki Powiatu Ostródzkiego Zwiedzam, odpoczywam – swoje mocne 
strony odkrywam

Konkurs kulinarny 
„Smakowity produkt lokalny”
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INFORMACJE

Aktywna rekreacja w Krainie Drwęcy i Pasłęki

Już po raz kolejny Związek Stowarzyszeń „Kra-
ina Drwęcy i Pasłęki” wraz z Miastem Ostróda 
i Urzędem Marszałkowskim Województwa War-
mińsko-Mazurskiego był współorganizatorem 
Regionalnego Festiwalu Potrwa z Ziemniaków. 
Na jeden dzień tj. 14 września 2013 r. nabrzeże 
Jeziora Drwęckiego w Ostródzie zamieniło się 
w pachnącą kuchnię. 

Gospodarstwa agroturystyczne, zajazdy i re-
stauracje z terenu Warmii, Mazur i Powiśla wal-
czyły o miano najlepszych w przygotowywaniu 
potraw, których głównym składnikiem miał być 
ziemniak. Kucharze czarowali potrawy, które 
były oceniane przez jurorów pod przewodni-
ctwem dr Grzegorza Rusaka. Najlepszą potrawę 
z ziemniaków według jurorów zrobili kucharze 
z „Karczmy nad Sandelą”, najlepszymi plackami 
ziemniaczanymi, według publiczności, były te 
przygotowane przez „Tawernę u Zdzicha”. W ka-
tegorii osoby � zyczne I miejsce zajęła pani Da-

Regionalny Festiwal Potraw z Ziemniaków

Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pa-
słęki” już po raz kolejny zorganizował imprezę 
promocyjno-rekreacyjną w ramach działania 
„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, na-
bywanie umiejętności i aktywizacja”, objętego 
PROW 2007-2013. Tym razem zamiast rowerów 
nasza aktywność sportowa skierowana była na 
spacer nordic walking. Dwudniowa wyprawa 
odbyła się w dniach 30-31.08.2013 r. i mia-
ła na celu promocję naszego terenu. Wzięło 
w niej udział 40 osób, które miały zapewniony 
nocleg, wyżywienie a także obsługę medycz-
ną, techniczną i ubezpieczenie NW. Każdy 
uczestnik otrzymał gadżety w postaci kijków 
do nordic walking i koszulek. Rozkoszując się 

nuta Buta, Ilona Grabowska za roladki ziemnia-
czane w wa� u z sosem czosnkowym, II miejsce 
zajęła pani Barbara Tokarczyk za gołąbki z ziem-
niakami, III miejsce za knedle warmińskie zajęła 
pani Zosia Osękowska. Regionalny Festiwal Po-
traw z Ziemniaków w Ostródzie jest częścią pro-
jektu „Dziedzictwo Kulinarne Warmii i Mazur”, 
promującego naturalną i tradycyjną żywność.

ostatnimi promieniami letniego słońca leśny-
mi drogami przeszliśmy łącznie 40 km – to aż 
o 15 km więcej niż w ubiegłym roku. Pomimo 
zmęczenia i niedogodności na trasie wyprawy 
humory nam dopisywały i wszyscy chętnie 
uczestniczyli w wieczornej zabawie, którą za-
pewnił nam zespół muzyczno-wokalny „Arras”. 
Wyprawa podobnie jak poprzednie inicjatywy 
cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, 
niestety ograniczona liczba miejsc nie pozwo-
liła zabrać wszystkich chętnych. Mamy nadzie-
ję że „Aktywna rekreacja w Krainie Drwęcy 
i Pasłęki” zapadnie na długo w pamięci uczest-
ników wyprawy i za rok znów się spotkamy 
w podobnym składzie.
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INFORMACJE

Zwiedzam, odpoczywam...

Projekt zrealizowany w ramach zadania pub-
licznego zleconego w ramach Programu Opera-
cyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W dniu 08.09.2013 w Łukcie odbyło się o� -
cjalne podsumowanie i zakończenie projektu 
współ� nansowanego z Programu Operacyjne-
go Fundusz Inicjatyw Obywatelskich pn. „Zwie-
dzam, odpoczywam – swoje mocne strony 
odkrywam” realizowanego przez Związek Sto-
warzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”. Inicjatywa 

skierowana była do dzieci w wieku 9-13 lat 
z terenu powiatu ostródzkiego (w szczególno-
ści gminy: Łukta, Morąg, Ostróda). Dwudziestka 
dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji ży-
ciowej, w okresie wakacyjnym, mogły bezpłat-
nie skorzystać z „półkolonii”. Organizator za-
pewniał transport dzieci, opiekę pedagogiczną 
i psychologiczną, wyżywienie, ubezpieczenie 

i bilety wstępu. Zajęcia odbywały się w siedzi-
bie Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pa-
słęki” oraz zorganizowanych było pięć wyjaz-
dów do następujących miejscowości: Ostróda, 
Malbork, Grudziądz, Szymbark, Mikołajki.

W spotkaniu aktywizująco-integracyjnym pn. 
„Jestem zdolny, mądry i potra� ę” wzięło udział 
około 50 osób, w tym m.in. uczestnicy projek-
tu wraz z rodzicami i opiekunami oraz władze 
lokalne i kadra. Zaangażowanie dzieci z rodzi-
nami w przygotowania imprezy zaowocowało 

powstaniem wystawy prac wykonanych pod-
czas realizacji projektu. 

Uroczystość rozpoczęła się od prezentacji 
multimedialnej zawierającej zdjęcia i � lmiki 
z wakacyjnej przygody dzieci. Następnie koor-
dynator projektu wraz z pedagogiem rozdali 

dzieciom albumy ze zdjęciami oraz drobne 
upominki. Spotkanie uświetnił występ zespołu 
muzycznego „Forma” z Ostródy, przy którym 
wszyscy wspólnie się bawili.
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FOTOREPORTAŻ

Gotowali dla Karola Okrasy
Druga już edycja konkursu kulinarnego 

„Smakowity produkt lokalny” nawiązujący do 
smaków Warmii i Mazur odbyła się 21 września 
2013 r. w Miłakowskim Domu Kultury w Miła-
kowie. Uczestnicy mogli zaprezentować swoje 

kulinarne umiejętności w jednej z pięciu kate-
gorii: ciasta i desery, zupy, ryby, dania mączne, 
dania mięsne. Przy ocenie potraw brano pod 
uwagę następujące kryteria: smak, estetyka, 
regionalizm, dobór składników i oryginalność. 
Na zaproszenie Związku Stowarzyszeń „Kraina 
Drwęcy i Pasłęki” już po raz drugi jury przewod-
niczyła telewizyjna gwiazda sztuki kulinarnej 
Karol Okrasa. W degustacji i ocenie dań brali 

również udział: Danuta Buta – laureatka kon-
kursu kulinarnego „Regionalny festiwal potraw 
z ziemniaków” w Ostródzie, Dorota Kudlik – dy-
rektor Miłakowskiego Domu Kultury, Michał 
Wilczewski – z zawodu kucharz, właściciel re-
stauracji w Miłakowie. Ocena potraw trwała 
blisko pięć godzin, przeplatana była wywia-
dami i występami artystycznymi. Na scenie 

zaśpiewał m.in. Zespół „MEJK” oraz zespół 
regionalny „Warmianki”. Swoimi występami 
zachwyciły nas również dzieci z przedszkola 
w Miłakowie oraz dzieci z zespołu „Kładka”. 

Karol Okrasa zwrócił szczególną uwagę na su-
szony domowym sposobem schab po mazursku 
i czerninę po warmińsku. Dużym zaskoczeniem 
dla przewodniczącego jury był tort malinowy 
przygotowany przez dzieci z przedszkola.
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FOTOREPORTAŻ

Gotowali dla Karola Okrasy

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Po długiej i burzliwej naradzie jury zdecydowało przyznać następujące miejsca i wyróżnienia 
w poszczególnych kategoriach:

Ciasta i desery
I miejsce Kazimiera Kikul – Ciasto słonecznikowe
II miejsce Michał Betlej – Biszkopt z owocami leśnymi i śmietaną babci Eli
III miejsce – Sernik bezowy z rosą po mazursku
WYRÓŻNIENIE JURY Marzena Waszkiewicz – Sernik – Made in Mazury
WYRÓŻNIENIE JURY Dzieci 5-6 latki – GRUPA C /Przedszkole przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Miłakowie – Tort malinowy dla Pana Karola Okrasy

Zupy
I miejsce Mariusz Sobiech – Czernina po warmińsku
II miejsce Lidia Marciniak – Zalewajka prababci Heleny
III miejsce Zespół folklorystyczny „Warmianki” z Miłakowa – Karmuszka

Ryby
I miejsce Karol Wiśniewski /Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Peto�  
w Ostródzie – Marynowany � let z sandacza podany z aromatycznymi 
gruszkami i jabłkami w miodzie i śliwowicy w towarzystwie duszonego bobu

Dania mączne
I miejsce Urszula Piłat – Pierogi ruskie mojej babci

Dania mięsne
I miejsce Anna Dobrosielska/Zespół Szkół Rolniczych im. W Witosa w Ostródzie – Fraszynki
II miejsce Marianna Anczarska – Mięsne pyzy z okrasą
III miejsce Ks. Mirosław Wnęk – Niespodzianka gospodarza
WYRÓŻNIENIE JURY Elżbieta Sójka – Suszony schab po mazursku
WYRÓŻNIENIE JURY Adriana Harhaj i Kamila Warcaba – Rolada z kaczki w sosie śliwkowym
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WYDARZENIA

Dożynki Powiatu Ostródzkiego – Miłakowo 14.09.2013
W sobotę 14 września br. w gminie Miłako-

wo odbyły się Dożynki Powiatu Ostródzkiego. 
Organizatorami Powiatowego Święta Plonów 
byli Starostwo Powiatowe w Ostródzie i Urząd 
Miejski w Miłakowie. 

Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się Mszą 
Świętą Dziękczynną odprawioną w Kościele 
Św. Elżbiety, podczas której poświęcono wieńce 
dożynkowe. Mszę Świętą Dziękczynną zakoń-
czyło tradycyjne „łamanie się chlebem” przez go-
spodarzy dożynek Pana Włodzimierza Brodiuka 
– Starostę Powiatu Ostródzkiego i Pana Aleksan-
dra Gawryluka – Burmistrza Miłakowa z uczestni-
kami Mszy Świętej. 

Po odprawionej Mszy barwny korowód do-
żynkowy na czele z gospodarzami i starostami 
Dożynek dotarł do parku miejskiego w Miłako-
wie, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości 
dożynkowych. W obchodach Święta Plonów 
uczestniczyli rolnicy z terenu powiatu ostródz-
kiego, zaproszeni goście przedstawiciele admi-
nistracji rządowej i samorządowej, duchowni 

oraz przedstawiciele instytucji i � rm, grupy 
wieńcowe, zespoły i grupy artystyczne i miesz-
kańcy z gmin powiatu ostródzkiego. 

Kontynuując staropolskie tradycje dożyn-
kowania o� cjalna część uroczystości rozpo-
częła się ceremoniałem przekazania chleba 
przez Starostów Dożynek, Państwa Magdalenę 
i Zenona Rawskich dla Gospodarzy, Pana Wło-
dzimierza Brodiuk Starosty Ostródzkiego oraz 
Aleksandra Gawryluk Burmistrza Miłakowa. 
Były wystąpienia zaproszonych gości, dzie-
lenie chleba pomiędzy przedstawicieli miast 
i gmin powiatu ostródzkiego, prezentacje wień-
ców dożynkowych, wręczenia odznaczeń „Za-
służony dla Rolnictwa” i ogłoszenia wyników 
w konkursach przeprowadzonych w ramach 
powiatowego święta plonów. 

Część o� cjalną uroczystości uświetniły wy-
stępy wokalne grup muzycznych „Kładka” i „Le-
gato” działających przy MDK w Miłakowie. 

Podczas uroczystości dożynkowych odbyły 
się Mistrzostwa Powiatowe w Rzucie Beretem 
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WYDARZENIA

Dożynki Powiatu Ostródzkiego – Miłakowo 14.09.2013
dla burmistrzów i wójtów z gmin powiatu 
ostródzkiego o puchar przechodni Starosty 
Ostródzkiego, w których zwyciężył Pan Tadeusz 
Sobierajski Burmistrz Morąga. 

Dużą atrakcją Dożynek były stoiska promo-
cyjne z gmin powiatu ostródzkiego Miłakowa, 
Morąga, Miłomłyna, na których można było 
degustować domowe wypieki, wiejskie jadło 
i inne smaczne potrawy wiejskie. 

Po części o� cjalnej odbyły się prezentacje ar-
tystyczne zespołów ludowych i grup artystycz-
nych z terenu powiatu ostródzkiego oraz liczne 
konkurencje dożynkowe dla publiczności. 

Organizatorzy zapewnili dla publiczności za-
bawę przy kapeli „Sztama” z Pasłęka. Gwiazdą 
wieczoru był zespół disco-polo „Skaner”. 

Wyniki konkursów przeprowadzonych w ramach dożynek powiatu ostródzkiego:

KONKURS „CZYSTA I PIĘKNA ZAGRODA”
I MIEJCE – PAŃSTWO MARZENA I MIROSŁAW STRYJEK – WARKAŁKI
II MIEJSCE – PAŃSTWO MAŁGORZATA I ARTUR ZIELIŃSCY – BIENIASZE
III MIEJSCE – PAŃSTWO GABRIELA I ANDRZEJ LORENT – BOGUCHWAŁY
WYRÓŻNIENIE – ELŻBIETA I STANISŁAW PARSZUTA – WARKAŁY
WYRÓŻNIENIE – PAN WOJCIECH SASIN – BOGUCHWAŁY

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY POWIATU OSTRÓDZKIEGO 2013
I MIEJSCE – GMINA MIŁOMŁYN 
II MIEJSCE – GMINA MAŁDYTY 
III MIEJSCE – GMINA DĄBRÓWNO 

KONKURS NA NAJCIEKAWSZE STOISKO PROMOCYJNE GMIN POWIATU OSTRÓDZKIEGO
I MIEJSCE – GMINA MIŁAKOWO 
II MIEJSCE – GMINA MIŁOMŁYN 
III MIEJSCE – GMINA MORĄG 

OSOBY ODZNACZONE ODZNAKĄ „ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA” MINISTRA ROLNICTWA
P. WOJCIECH SASIN – GMINA MIŁAKOWO 
P. MAREK TARASZKIEWICZ – GMINA MIŁOMŁYN 
P. PATRYCJA WOYCICKA – GMINA OSTRÓDA 
P. ALOJZY CIEŚNIEWKI – GMINA DĄBRÓWNO 
P. TADEUSZA CIARCIŃSKIGEO – GMINA MIŁAKOWO 
P. MARIA BEDNARSKA – GMINA MIŁAKOWO 

Imprezie towarzyszyły stoiska handlowe 
i promocyjne, park rekreacji dla dzieci, prze-
jażdżki konne i poczęstunki degustacyjne. 
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Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. 
Kwartalnik współ� nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, 

nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Biuro LGD Związek Stowarzyszeń 
„Kraina Drwęcy i Pasłęki” 
jest czynne od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00 – 16.00
Kontakt:
ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta
Tel./fax. (0-89) 647 57 45
www.leader.frrl.org.pl, e-mail: leader@frrl.org.pl 

Wanda Łaszkowska – prezes Zarządu LGD
Pracownicy biura: 
Agnieszka Chudaś – specjalista 
ds. animacji społecznej i promocji
Magdalena Klukowska – specjalista 
ds. projektów i edukacji nieformalnej
Ilona Grabowska – referent ds. obsługi 
administracyjno-biurowej

Wydawca: 
Lokalna Grupa Działania Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”

Nakład: 500 egzemplarzy, DTP: Ryszard Bogucki
Zdjęcia: Krzysztof Kowalczyk, Ryszard Bogucki, UG Miłakowo, archiwum LGD

Teksty: Biuro LGD, UG Miłakowo, UG Ostróda
Druk: Art-Print Olsztyn

KONKURSY W RAMACH OSZCZĘDNOŚCI

W wyniku oszczędności powstałych w ramach poprzednich konkursów w listopadzie 2013 r., zo-
stanie podana do publicznej wiadomości informacja o możliwości składania wniosków w ramach 
dwóch działań:
• Odnowa i rozwój wsi – limit środków wyniesie 418 296,08 zł
• Małe Projekty – limit środków wyniesie 671 034,78 zł
Bene� cjenci będą mogli wnioskować o do� nansowanie operacji związanych z aktywizacją spo-
łeczności lokalnej oraz szkoleniami i warsztatami podnoszącymi kwali� kacje.

Dobiegł końca konkurs fotogra� cz-
ny “Gmina Ostróda w obiektywie”. 
Uroczyste rozstrzygniecie i wręcze-
nie nagród nastąpiło 27 września 
2013 r. Nagrody oraz podziękowa-
nia wręczył Wójt Gminy Ostróda Bo-
gusław Fijas. Na konkurs wpłynęło 
ponad 40 fotogra� i przedstawia-
jących różne zakątki naszej gminy. 
Jury miało trudny wybór, gdyż po-
ziom nadesłanych fotogra� i był bar-
dzo dobry. Wszystkie prace zostały 
ocenione przez jury pod kątem po-
prawności technicznej wykonane-
go zdjęcia, kreatywności oraz wizji 
artystycznej, jednak z naciskiem na 
charakterystyczne i rozpoznawalne 
elementy gminy Ostróda.

KONKURS FOTOGRAFICZNY ROZSTRZYGNIĘTY

I nagroda kategorii piękno przyrody i krajobrazu 
– Agnieszka Wadecka, Jezioro Francuskie


