
ROLNICTWO

Newsletter

Trzy krótkie pytania...

 

eKSpresOWy przegląd wydarzeń
Za nami największe spotkanie 
mazowieckich samorządow-
ców i przedstawicieli organi-
zacji pozarządowych – VII Ma-
zowiecki Kongres Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w Falen-
tach. Zakończyliśmy także 
kolejną edycję konkursu na 
najlepszą pracę magisterską 
dotyczącą mazowieckiej wsi 
i rolnictwa oraz konkurs „Przy-
jazna wieś”. Rok 2013 zbliża się 
do szczęśliwego końca.

…do wójta gminy Jadów Dariusza 
Stanisława Kokoszki 

Nie pierwszy raz wziął Pan udział w  Ma-
zowieckim Kongresie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Jaki cel mają samorządowcy 
przyjeżdżający na to doroczne spotkanie?

Rzadko mamy okazję do plenarnego spo-
tkania tak wielu samorządowców i przed-
stawicieli lokalnych grup działania z całe-
go województwa. Co roku liczymy więc 
nie tylko na ciekawe prelekcje i wykłady, 
których nie brakuje, ale także na wymianę 
doświadczeń z innymi koleżankami i ko-
legami. Ważne, by nie wyważać otwar-
tych drzwi, korzystać z dobrych praktyk, 
podpatrywać lepszych od siebie. Kongres 
daje taką możliwość.  

Co w tym roku szczególnie zaintereso-
wało Pana w programie Kongresu? 

Pierwszego dnia ze szczególną uwagą wysłu-
chałem wykładu na temat PROW 2014–2020, 
bo obok stanu wdrażania obecnego 
okresu programowania ważne jest to, 
co nas czeka w najbliższej przyszłości. 
Drugiego dnia natomiast z zaintereso-
waniem przysłuchiwałem się przedsta-
wianym dobrym praktykom w zakresie 
produktów turystyki wiejskiej, produk-
tów tradycyjnych i regionalnych oraz 
odnawialnych źródeł energii.  

ZA NAMI

Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiej-
skich jest jedną z najważniejszych imprez or-
ganizowanych przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego. O potrzebie systematycznej 
dyskusji, która służy wyznaczaniu kierunków 
działań na terenach wiejskich, świadczy ro-
snące z roku na rok zainteresowanie debatą. 
Ważnym tematem rozmów były dotychczaso-
we działania inicjowane przez samorząd woje-
wództwa na obszarach wiejskich. Omawiano 
też znaczenie lokalnych przedsięwzięć na tle 
polityki ogólnokrajowej oraz wagę planowa-
nia przestrzennego w kontekście zasad zrów-
noważonego rozwoju. Podzielono się też do-
świadczeniami z realizacji PROW 2007–2013 
oraz przedstawiono nowe perspektywy 
rozwoju obszarów wiejskich w kontekście 
Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. 
Kongres stał się także okazją do uroczyste-
go wręczenia nagród w konkursach: „Przy-
jazna wieś 2013”, na najaktywniejszą lider-

kę obszarów wiejskich w województwie 
mazowieckim, na najlepsze gospodarstwo 
ekologiczne oraz Mazowiecki Sportowy 
Turniej Miast i Gmin 2013. 
Tegorocznymi laureatami konkursu „Przyjazna 
wieś” zostali: 
•	 w kategorii infrastruktura techniczna: 
I miejsce – projekt „Poprawa infrastruktury 
technicznej terenów inwestycyjnych w Prza-
snyskiej Strefie Gospodarczej” realizowany 
przez powiat przasnyski, 
II miejsce – inicjatywa „Dać szansę wszystkim 
– informatyzacja drogą do sukcesu” wdrożona 
w gminie Stoczek w powiecie węgrowskim, 
III miejsce – przedsięwzięcie „Zagospoda-
rowanie przestrzeni publicznej – park i plac 
Kilińskiego w Kałuszynie” w gminie Kałuszyn 
w powiecie mińskim,
•	 w kategorii infrastruktura społeczna:
I miejsce – inicjatywa „Wirtualna Społecz-
ność Szkolna Zespołu Szkół im. Henryka 
Sienkiewicza w Jeruzalu” realizowana przez 
gminę Mrozy (powiat miński),
II miejsce – przedsięwzięcie gminy Gozdo-
wo (powiat sierpecki) pn. „Kształtowanie 
przestrzeni publicznej wsi Gozdowo, po-
przez zagospodarowanie stawu i kablowe 
oświetlenie uliczne przy ul. K. Gozdawy 
oraz przebudowę i rozbudowę sceny kon-
certowej w parku zabytkowym” ,
III miejsce – projekt realizowany przez 
gminę Wyszków pn. „Strefa rekreacji, kul-
tury i sportu w Rybienku Nowym”.
W konkursie na najlepszą pracę magisterską 
o mazowieckiej wsi i rolnictwie pierwszą 
nagrodą uhonorowano ex aequo Kingę No-
ras za pracę „Projekt zintegrowanego syste-
mu wspomagającego prowadzenie doku-
mentacji oraz zarządzanie gospodarstwem 
rolnym”, a także Paulinę Tukę za pracę 
„Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczo-
ści na Mazowszu”. Trzecie miejsce (drugiej 
nagrody nie przyznano) zajęła Katarzyna 
Dutkiewicz za pracę „Ocena poziomu wy-
korzystania Internetu przez gimnazjalistów 
na terenie powiatu białobrzeskiego”. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Piotr Marzec i Marcin Rzońca
Sekretariat Regionalny Krajowej

Sieci Obszarów Wiejskich

Jaką rolę w Pańskiej opinii odgrywa 
ten kongres w  rozwoju mazowiec-
kiej wsi i rolnictwa? 

Przede wszystkim przyczynia się on 
do realizacji trzech podstawowych 
zadań Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich – informacji, promocji i integra-
cji. Dlatego warto odwiedzać kongre-
sy w przyszłości.   

Dziękujemy za rozmowę 
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