
NewsletterKoniec roku sprzyjał działal-
ności wydawniczej i infor-
macyjnej KSOW. Pojawiły się 
nowe tytuły publikacji, a te-
lewizja regionalna emituje 
program „WIEŚci z Mazow-
sza” z naszym udziałem. Za-
kończyliśmy także konkurs 
na najlepszą pracę magister-
ską dotyczącą mazowieckiej 
wsi. Zapraszamy do lektury. 

eKSpresOWy przegląd wydarzeń

ZA NAMI

W konkursie na najlepszą pracę magister-
ską, dotyczącą rozwoju obszarów wiejskich 
Mazowsza, II nagrodę przyznano Dorocie 
Dzierżanowskiej za pracę „Zagospodaro-
wanie obszarów podworskich w powie-
cie ciechanowskim”. III nagroda trafiła do 
dwóch osób: Anny Samsel za „Badania za-
chowań prozdrowotnych wśród uczniów 
wybranych szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych na terenie powiatu ostro-
łęckiego” oraz Sandry Kreczko za „Program 

Leader jako narzędzie realizacji celów eko-
logicznych na przykładzie województwa 
mazowieckiego”.
Rok 2012 obfitował w nowe wydawnic-
twa Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
w województwie mazowieckim. Swoim 
partnerom, a także wszystkim zaintereso-
wanym rolnictwem i rozwojem obszarów 
wiejskich w  naszym regionie, KSOW za-
proponował m.in. dwa pierwsze numery 
Mazowieckiej Biblioteki Krajowej Sieci Ob-
szarów Wiejskich.
Pierwszym opracowaniem, które zostało 
wydane w ramach Biblioteki KSOW, była 
praca naukowców z Katedry Warzyw-
nictwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Hu-
manistycznego w Siedlcach pt. „Nawozy 
zielone na Mazowszu”. Z tego bardzo 
ciekawego i kompleksowego zestawienia 
można dowiedzieć się m.in. o przydatno-
ści roślin na nawóz, wpływie tzw. nawo-
zów zielonych na środowisko glebowe 
czy najważniejszych gatunkach roślin 
uprawianych na nawóz zielony.
Numer drugi Biblioteki KSOW to z kolei 
autorskie opracowanie pracowników Se-
kretariatu Regionalnego Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich pt. „Dobre praktyki 
KSOW w województwie mazowieckim”, 
w którym opisujemy większość propo-
nowanych przez KSOW konkursów wraz 
z przypomnieniem ich laureatów. Obok Bi-
blioteki KSOW w ubiegłym roku do zainte-
resowanych trafiło IV wydanie poradnika 
dla rolników „Rolnicze grupy producenc-
kie szansą rozwoju mazowieckiego rolnic-
twa”, broszura informacyjna „Razem dla 
wsi i rolnictwa – Plan Działania KSOW na 
lata 2012-2013” oraz kolejna edycja bardzo 
popularnego w latach ubiegłych prze-
wodnika kulinarnego „Smaki Mazowsza”. 
Wszystkie opisane wydawnictwa oraz na-
grody w konkursie sfinansowano ze środ-
ków Pomocy Technicznej PROW 2007- 
-2013, a materiały drukowane dostępne 
są w Sekretariacie Regionalnym KSOW, 
na wszystkich imprezach, w których bę-
dziemy brać udział w 2013 r. i na stronie 
www.mazowieckie.ksow.pl .

Piotr Marzec i Marcin Rzońca
Sekretariat Regionalny

Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich

Trzy krótkie pytania...

Nowe wydawnictwa KSOW z pewnością poszerzą 
wiedzę zainteresowanych rozwojem obszarów 
wiejskich na Mazowszu 

Fo
t. 

ar
ch

. U
M

W
M

do Kingi Balcerek i Daniela Wąsika – auto-
rów zwycięskiej pracy w konkursie na naj-
lepszą pracę magisterską dotyczącą mazo-
wieckiej wsi i rolnictwa.
 
Skąd wybór tematu pracy – „Odmiany 
gospodarki lokalnej na przykładzie gmin 
Karczew i Sieciechów województwa 
mazowieckiego”1?

Kinga: Jestem mieszkanką gminy Siecie-
chów i bardzo interesuje mnie rozwój 
obszarów wiejskich, dlatego wybór te-
matu nie był szczególnie trudny. Reszta 
to konsultacje z naszą panią promotor, 
debaty i burze mózgów. 
Daniel: Ja z kolei jestem z Warszawy, 
ale bardzo interesuje mnie, jak zmienia 
się bezpośrednie otoczenie aglomeracji 
warszawskiej. Padło na Karczew i jego 
doświadczenia wynikające z sąsiedztwa 
stolicy. 

Jaką przyjęliście metodologię pracy i co 
było najtrudniejsze w jej napisaniu?

Kinga: Skupiliśmy się na aspektach 
praktycznych. Przeprowadzaliśmy na 
przykład wywiady z samorządowcami 
– wójtem i  burmistrzem, sołtysami, 
przedsiębiorcami. Korzystaliśmy także 
z dokumentów gmin – analizowaliśmy 
strategie rozwoju i sięgnęliśmy do źró-
deł historycznych. Pomogła nam także 
literatura obcojęzyczna. 
Daniel: Najważniejsze dla nas było ba-
danie jakościowe i bezpośrednie roz-
mowy z sołtysami, którzy najwięcej 

opowiedzieli nam o codziennym życiu. 
Korzystaliśmy także z danych Głównego 
Urzędu Statystycznego. 

Jak przyjęliście wiadomość o zwycięstwie 
w ostatniej edycji konkursu? 

Kinga: To była bardzo miła i dość za-
bawna dla mnie sytuacja – jestem na 
etapie poszukiwania pracy i kiedy usły-
szałam pierwsze słowa przez telefon:  
„Dzień dobry, dzwonię z urzędu mar-
szałkowskiego…” pomyślałam o nowym 
zatrudnieniu. Ale zaraz potem przyszła 
refleksja, że akurat do tego pracodawcy 
nie składałam aplikacji. Chwilę później 
wszystko się wyjaśniło, a radości nie 
było końca. 
Daniel: Ja byłem z kolei w pracy, a po-
nieważ pracuję w administracji rządo-
wej, to pierwsze skojarzenie było takie, 
że chodzi o sprawę zawodową. Oczywi-
ście był to wspaniały prezent, niemalże 
pod choinkę. 
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1Praca ta pod koniec grudnia 2012 r. została wy-
dana drukiem przez KSOW.




