
Trzy pytania do…
…dyrektora Departamentu 
Rolnictwa i Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich Urzędu Marszał- 
kowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie 
Radosława Rybickiego.
Który z konkursów KSOW lubi Pan 
bądź ceni najbardziej?
Każdy z nich jest wartościową propozy-
cją, ponieważ wszystkie promują i nagra-
dzają co innego. A ich adresaci – mło-
dzi magistranci, aktywne liderki wiejskie 
czy muzycy z orkiestr dętych – to ważne 
grupy partnerów i kreatorów KSOW. 
Lubię oglądać i słuchać wspaniałych 
mazowieckich orkiestr dętych – co roku 
mamy wielki kłopot, jak wybrać tę najlep-
szą i jury konkursowe głowi się, by nikogo 
nie skrzywdzić i nagrodzić jak największą 
liczbę orkiestr. Także lektura prac magi-
sterskich i rozmowa z liderkami wiejskimi 
pozwalają z optymizmem patrzeć w przy-
szłość mazowieckiej wsi i rolnictwa. 

Jak wybierani są najlepsi? 
Każdego roku marszałek powołuje kapi-
tuły konkursowe złożone z ekspertów 
czy naukowców. W przypadku orkiestr 
są to przedstawiciele związków orkiestr 
dętych lub mazowieckich instytucji kul-
tury. Liderki oceniały w ubiegłych latach 
m.in. zwyciężczynie poprzednich edycji. 
Do oceny prac magisterskich zapraszamy 
zawsze naukowców ze stopniami doktor-
skimi czy profesorskimi. Zależy nam na 
wszechstronnej obiektywnej ocenie opar-
tej nie tylko na przesłanych dokumentach, 
ale i – w przypadku konkursu dla orkiestr – 
na otwartym koncercie konkursowym (do 
tej pory odbyły się one w Wyszogrodzie 
i Grodzisku Mazowieckim). 

Na konkursy przeznaczają Państwo 
spory budżet. Jednak nie zawsze 
są to nagrody rzeczowe czy 
finansowe…
Nagrodą dla orkiestr są zakupy instru-
mentów, sprzętu czy strojów, czyli to, co 
orkiestrze zawsze jest potrzebne. Zwy-
cięzcy konkursu na najlepszą pracę magi-
sterską dostaną nagrody finansowe – 
uważamy, że młodzi, zdolni absolwenci 
mazowieckich uczelni powinni mieć uła-
twiony start w zawodowe życie. A liderki, 
oprócz nagród rzeczowych dla siebie, 
będą mogły wskazać niezbędne zakupy 
inwestycyjne dla zaprzyjaźnionych bądź 
macierzystych organizacji czy stowarzy-
szeń. Tak więc warto zainteresować się 
naszymi konkursami i wziąć w nich udział. 

PRZED NAMI 

Płocki oddział MODR-u wspólnie ze Sta-
rostwem Powiatowym w Płocku, Wójtem 
Gminy Łąck i Zarządem Stada Ogierów 
w Łącku 15 maja br. zapraszają do udziału 
w imprezie „XXV Giełda rolnicza” na tere-
nie przy Hali Sportowej w Łącku. W ofer-
cie giełdy znajdziemy maszyny i urządze-
nia, nawozy, pasze, środki ochrony roślin, 
a także samochody osobowe i dostaw-
cze. Zainteresowani doradztwem będą 
mogli skorzystać z punktów konsultacyj-
nych MODR, ARiMR, ARR, KRUS i innych 

instytucji związanych z rolnictwem. 
Odbędą się też pokazy pracy maszyn rol-
niczych na polu oraz prezentacje gospo-
darstw ekologicznych. Nie może zabrak-
nąć kiermaszu kwiatów, drzew oraz krze-
wów ozdobnych i owocowych, a także 
wyrobów rękodzieła ludowego. Atrakcją 
będzie pokaz woltyżerki i występy arty-
styczne.

Zapraszamy również do udziału w Mazo-
wieckich Dniach Rolnictwa i Mazowiec-
kiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, 
które odbędą się 11–12 czerwca br. 
w Płońsku. To największe na Mazow-
szu targi rolne, które cieszą się ogrom-
nym zainteresowaniem zarówno zwie-
dzających, jak i wystawców. Tegoroczne 
Mazowieckie Dni Rolnictwa to prezen-
tacja odmian i nowoczesnych techno-
logii upraw na polu doświadczalnym, 
wystawa maszyn, urządzeń rolniczych 
i środków produkcji, stoiska informa-
cyjno-doradcze firm i instytucji obsłu-
gujących rolnictwo oraz prezenta-
cja dziedzictwa kulturowego wsi pol-
skiej (w tym stoiska artystów i twórców 
ludowych). Targom towarzyszyć będą 
m.in. VIII Mazowiecka Wystawa Zwierząt 
Hodowlanych i XXI Amatorskie Zawody 
w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi. 

Piotr Marzec, Marcin Rzońca
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich

eKSpresOWy przegląd wydarzeń 
Po roku przerwy, ze względu na okres przejściowy, znów wybieramy najlepszą orkie-
strę dętą i pracę magisterską dotyczącą wsi i rolnictwa oraz najaktywniejszą liderkę 
wiejską. Przed nami także kilka ciekawych imprez, które na stałe wpisały się w kalen-
darz znanych i lubianych na Mazowszu. Zapraszamy! 

„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 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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