
eKSpresOWy przegląd wydarzeń
rolnictwo

Od pola do stołu, dni kukurydzy i ziemniaka czy festiwal miodu – to imprezy, które 
promują tradycję i kuchnię Mazowsza. Jednak mazowiecka KSOW nie tylko orga-
nizuje szereg konkursów i przedsięwzięć, ale także bierze udział w plebiscytach 
proponowanych przez innych. Z sukcesami. 

Piotr Marzec, Marcin Rzońca
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowiec-
kiego i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy 
Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Trzy pytania do…
…członka zarządu woje-
wództwa mazowieckiego 
Janiny Ewy Orzełowskiej. 

Konkursy dla liderek, magistran-
tów, orkiestr, dziennikarzy, produ-
centów żywności czy gospodarstw 
agroturystycznych i ekologicznych 

– jaki cel przyświeca tym przedsię-
wzięciom? Które z tych konkursów 
Pani zdaniem są najważniejsze?
Nie od dziś wiadomo, że warto korzystać 
z  doświadczeń i  rozwiązań innych, bo nie ma 
potrzeby wyważania drzwi już otwartych. Or-
ganizując konkursy, szukamy dobrych praktyk 
i najlepszych pomysłów po to, by je promować 
i popularyzować. Wzbudzamy żyłkę rywalizacji 
i  chęć pokazania się, co z  całą pewnością mo-
tywuje do lepszej pracy i działania, a w efekcie 
pozwala cieszyć się nowoczesną i aktywną wsią, 
kreatywnymi społecznikami i  lepszym dniem 
codziennym. Robicie coś dobrze – pokażcie to 
innym, a my ocenimy i nagrodzimy. 
Nie dzielimy konkursów na ważne i nieważne, 
wszystkie są ciekawe i godne uwagi. Staramy 
się rozszerzać ich grupy docelowe tak, by każ-
dy znalazł coś dla siebie. Mamy więc propozy-
cje dla samorządów, studentów, organizacji 
pozarządowych, jak również dla rolników in-
dywidualnych czy przedsiębiorców. 

Z roku na rok przybywa propozycji 
KSOW. Jak można podsumować 
dotychczasową działalność Sieci?
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w  woje-
wództwie mazowieckim w  latach 2008–2013 
to 150  partnerów, z  którymi zorganizowa-
liśmy 86  targów i  wystaw (ponad 450 tys. 
uczestników), 71 szkoleń/seminariów (blisko 
8 tys. uczestników) i  41 konferencji (około 
6100  uczestników). Do gmin, powiatów, lo-
kalnych grup działania, podmiotów gospo-
darczych i  osób prywatnych trafiło łącznie 
40  wydawnictw, a  389 osób uczestniczyło 
w 17 wyjazdach studyjnych. Przez ostatnie 5 lat 
zorganizowaliśmy także 44 konkursy, w których 
wzięło udział blisko 2 tys. uczestników.

Czego dotyczy działalność KSOW? 
Projekty służą identyfikacji i  przeniesieniu do-
brych praktyk, obejmują zakres odnowy wsi, za-
chowania i ochrony tradycji oraz dziedzictwa i kra-
jobrazu kulturowego wsi, a także innowacyjność. 
Zajmowaliśmy się też agroturystyką, podejściem 
Leader, zrównoważonym rozwojem obszarów 
wiejskich z uwzględnieniem ochrony środowiska 
oraz współpracą krajową i międzynarodową. 
Patrząc na zestawienia działalności KSOW z lat 
ubiegłych, można jednoznacznie stwierdzić, że 
propozycji co roku przybywa i  są to zarówno 
projekty autorskie, opracowywane przez Se-
kretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich w województwie mazowieckim, jak 
i zewnętrzne zgłaszane przez partnerów sieci.

ZA NAMI

Odkrywając skarby na Mazowszu
Questing przypomina znane podchody, jest ro-
dzajem gry terenowej, dzięki której uczestnicy 
poznają lepiej lokalną historię i  kulturę. O  po-
trzebie organizowania takich inicjatyw, które 
sprzyjają podtrzymywaniu tożsamości lokalnej 
świadczy fakt, że warsztaty pt. „Questing – two-
rzenie atrakcji turystyczno-edukacyjnych w for-
mie poszukiwania skarbów” zostały wybrane do 
Europejskiej Bazy Dobrych Praktyk. Szkolenia 
odbyły w  Gospodarstwie Agroturystycznym 

„Sielanka”, w  miejscowości Pólka Raciąż. Opra-
cowano wtedy quest pt. „Piachem, Pólką, lasem 
z  ptasim kompasem”. Warsztaty przygotowały 
uczestników do aranżowania podobnych gier 
w terenie na ich obszarze. Organizatorem szko-
lenia była Lokalna Grupa Działania – Przyjazne 
Mazowsze, a  warsztaty prowadziła Fundacja 
Miejsc i Ludzi Aktywnych z Krakowa. 

„Sposób na sukces” w Pałacu 
Prezydenckim 
Na Finał XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu 

„Sposób na sukces” zaproszono do Pałacu Pre-
zydenckiego. Jednym z laureatów w kategorii 
rodzinnej zostało Gospodarstwo Produkcyj-
no-Handlowo-Usługowe „Kowalski” (powiat 
nowodworski). Oprócz m.in. listów gratula-
cyjnych od Prezydenta Bronisława Komorow-
skiego, dyplomu, statuetki i nagrody rzeczowej, 
laureat otrzymał też nagrodę ufundowaną 
przez mazowiecką KSOW. 

Mazowsze na Ekogali
Województwo mazowieckie na Międzyna-
rodowych Targach Żywności i  Produktów 
Ekologicznych „EKOGALA” w  Rzeszowie za-
jęło III  miejsce w  konkursie na „Najładniejsze 
Stoisko Wystawiennicze”. Tematem przewod-
nim imprezy w tym roku były sery i produkty 
mleczne, a  uczestniczyło w  niej około 100 
wystawców także z zagranicy: Ukrainy, Czech, 
Słowacji, Chorwacji, Rumunii, Włoch i Grecji. 

PRZED NAMI

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich na Mazow-
szu zaprasza: 

Szczegóły na www.mazowieckie.ksow.pl

Konferencja naukowa nt. rolnictwa 
rodzinnego organizowana przez 
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa 
PAN oraz Instytut Socjologii UJ

IX jesienny jarmark 
„Od pola do stołu” 

Dni Kukurydzy i Buraka 
w Płońsku

VI Festiwal Miodu 
Ziemi Sochaczewskiej

XXI Międzynarodowe Dni 
z Doradztwem Rolniczym. 
MODR Siedlce

VIII Mazowiecki Kongres Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Jest to do-
roczne spotkanie samorządowców 
i organizacji pozarządowych

III Wakacyjny Piknik dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej. 
Impreza organizowana przez 
MODR Płońsk

IX Ogólnopolski Festiwal 
Zespołów Artystycznych Wsi 
Polskiej w Kielcach. Mazowsze 
reprezentować będzie zespół 
artystyczny Jana Kani z Łysych
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