Szkoły rolnicze w Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich

W majowym Kongresie Młodych Rolników organizowanym przez Europea nie zabrakło nietypowych rozgrywek sportowych

∙∙ III kwartał br. – piknik rodzinny w gminie Sońsk – przygotowanie stoiska promocyjnego „Przysmaki starej daty”,
∙∙ IV kwartał br. – prezentacja obyFot. arch. Europea

Oba programy („Ocalić od zapomnienia
– produkty regionalne i tradycyjne na
mazowieckich stołach” oraz „Szkoły rolnicze ośrodkami wiedzy i inicjatywności na rzecz zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich. Przykłady dobrej
praktyki i międzynarodowa wymiana
doświadczeń”) składają się z kilku elementów realizowanych głównie przez
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie pod kierownictwem Wiesławy
Gąsiorowskiej. W tym roku zapraszamy
jeszcze na wydarzenia:
∙∙ 24 czerwca – warsztaty kulinarne
„Przepisy okolicznościowe naszych
babć – wspólne gotowanie i pieczenie”. Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. A. Świętochowskiego
w Gołotczyźnie,
∙∙ III kwartał br. – dożynki parafialno-szkolne – przygotowanie stoiska promocyjnego „Zdrowo + smacznie =
tradycyjnie”,

Fot. arch. Europea

Warto wziąć udział w kilku przedsięwzięciach przygotowanych przez stowarzyszenie
Europea Polska. Znalazły się one, obok wspomnianej już konferencji LGD Przyjazne
Mazowsze, na liście najlepszych projektów realizowanych w ramach KSOW.

czajów bożonarodzeniowych, degustacja potraw „Spotkania przy wigilijnym stole”.
Projekty „Ocalić od zapomnienia…”
oraz „Szkoły rolnicze…” przygotowało
Europea Polska, które jest polskim
oddziałem stowarzyszenia Europea
International. Zrzesza ono europejskie
i leśne szkoły rolnicze oraz instytucje
szkoleniowe. W jego krajowych strukturach, powstałych w 2006 r., jest dziś
ponad 40 podmiotów – rolniczych centrów kształcenia ustawicznego, centrów
kształcenia praktycznego, zespołów
szkół rolniczych, rolniczo-technicznych,
ogrodniczych, gospodarki żywnościowej, leśnych, drzewnych i agrotechnicznych oraz zespołów szkół powiatowych. Europea Polska jest także partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
w województwie mazowieckim.
n

Smaki przeszłości można było przypomnieć sobie na warsztatach „Owoce leśne, zioła i warzywa
w tradycyjnej kuchni mazowieckiej” podczas majowej imprezy w Muzeum Szlachty Mazowieckiej
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
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