
Trzy pytania do…
…Adama Struzika  
– Marszałka Województwa 
Mazowieckiego 

Dotychczas o pracach KSOW,  
ale też Samorządu Województwa 
Mazowieckiego, dowiadywaliśmy 
się z radia, prasy lokalnej 
i regionalnych programów. 
Niedawno pojawiły się także nowe 
profile na Facebooku i YouTube. 
Podążamy z duchem czasu?
Jak najbardziej. Żyjemy w dobie infor-
macji totalnej i sieci globalnej. Szybkość 
i różnorodność kanałów informacyjnych 
to podstawa. Nic dziwnego, że i Krajowa 
Sieć Obszarów Wiejskich, i Samorząd 
Województwa Mazowieckiego starają 
się nadążać za trendami XXI w. Dlatego 
właśnie walczymy o swoje miejsce na 
popularnych portalach społecznościo-
wych. Z tego też powodu, przy współ-
pracy z Agencją Rozwoju Mazow-
sza, która zgłosiła taki pomysł w tego-
rocznym naborze do Planu Operacyj-
nego1, powstał niedawno profil „WIEŚci 
z Mazowsza” na Facebooku, a audycja 
telewizyjna pod tym samym tytułem 
jest dostępna na kanale YouTube. W jed-
nym i drugim miejscu można zapozna-
wać się z propozycjami KSOW, a na 
bazie zdobytych informacji zastanawiać 
się nad rozwojem własnych małych 
ojczyzn – gospodarstw, biznesów czy 
organizacji pozarządowych.

Nie tylko KSOW jest obecny w sieci. 
Pan Marszałek również ma swój 
profil…
Strona Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich jest kolejnym elementem wymiany 

newsów i wiedzy. Podobne zadania  
spełnia mój profil. Na funpage’u Face-
booka bardzo łatwo publikuje się treści, 
zdjęcia czy filmy. Każdy zatem, kto chce 
być na bieżąco i ma taką możliwość, 
powinien ulokować samorządowe pro-
file w obszarze zainteresowania. I nie 
mówię tylko o naszych stronach – zwią-
zanych z Samorządem Województwa 
Mazowieckiego, ale także o profilach 
gmin, powiatów, wójtów oraz organi-
zacji pozarządowych i lokalnych grup 
działania. Na każdej z nich zwięzłe infor-
macje pojawią się często i szybko. Jeśli 
jakiś temat nas zainteresuje – o szczegó-
łach można doczytać na stronach inter-
netowych i w tradycyjnych mediach.

Szeroka obecność 
w sieci nie spowoduje odejścia 
od słowa mówionego, pisanego, 
drukowanego?
Pamiętajmy, że nadal mamy sporą 
część społeczeństwa nieufnie podcho-
dzącą do nowinek technicznych. Dla 
wszystkich przywiązanych do klasycz-
nych form komunikacji zostawiamy 
obecność KSOW w prasie regionalnej. 
Postaramy się również być na ante-
nach radiowych. Kiedyś, podczas spo-
tkania z francuskimi farmerami jeszcze 
przed naszą akcesją do Unii Europej-
skiej, usłyszałem ciekawe zdanie: „Fran-
cuscy farmerzy wcale nie są pracowitsi 
od waszych, nie są nowocześniejsi ani 
lepiej zorganizowani. Oni po prostu są 
lepiej poinformowani”. Rzecz w tym, by 
być na bieżąco, by komunikacja była 
skuteczna. Staramy się docierać do 
zainteresowanych w każdy możliwy 
sposób. Także tutaj, na łamach „Kroniki 
Mazowieckiej”. 

Dziękujemy za rozmowę…  
i lajkujemy!

 
PRZED NAMI

Wkrótce poznamy laureatów dwóch 
konkursów Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich – na najlepszą orkiestrę dętą 
oraz najaktywniejszą liderkę wiejską. 
Pierwszy z nich rozstrzygniemy już  
17 września w Jońcu (pow. płoński), finał 
drugiego zaplanowaliśmy na 23 wrześ- 
nia w Warszawie. 
Pod koniec miesiąca (24–27 września) 
zapraszamy na Targi „Smaki Regionów”. 
Wydarzenie odbywa się w połączeniu 
z Targami Polagra Food oraz Polagra 
Gastro w Poznaniu. Wszystkie imprezy 
z sukcesem realizują założenie promo-
wania naturalnej, certyfikowanej żyw-
ności tradycyjnej. Więcej na ten temat na 
stronie targów www.smaki-regionow.pl .

eKSpresOWy przegląd wydarzeń 
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich stale urozmaica sposoby komunikacji z mieszkańcami 
i partnerami. Działamy już w prasie i telewizji – cykl programów „WIEŚci z Mazowsza” od kil-
ku lat cieszy się sympatią widzów. Przyszedł czas na portale społecznościowe i profile spe-
cjalistyczne. Wszystko po to, by o zmianach na mazowieckiej wsi informować jak najszerzej.

1 Nabór projektów do Planu Operacyjnego na lata 2016–2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014–2020 dla województwa mazowieckiego – I etap na 2016 r.

V edycja konkursu na najlepszą 
pracę magisterską  Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich

Interesuje Cię mazowiecka wieś i rolnictwo?
Śledzisz zmiany zachodzące dzięki projektom 

dofinansowanym ze środków UE?
Tematy poruszane przez KSOW były lub będą 

przedmiotem Twojej pracy magisterskiej?

Zapraszamy do udziału  
w konkursie na najlepszą pracę 

magisterską KSOW!

Czekamy na zgłoszenia  
do 16 października br.  

(decyduje data wpływu zgłoszenia).

Szczegóły na www.mazowieckie.ksow.pl .
Dodatkowe pytania prosimy kierować: 

tel. 22 59 79 338,  
email: marcin.rzonca@mazovia.pl .
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca 
w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opraco-
wany przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie i współfinansowany jest ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
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