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NewsletterW konkursach takich jak  
„Przyjazna Wieś” mamy 
okazję poznać inwestycje  
realizowane dzięki pozyska-
nym funduszom unijnym. 
Zwyciężają najciekawsze 
projekty mające wpływ na 
poprawę jakości życia miesz-
kańców obszarów wiejskich. 
Są one przykładem dla in-
nych, jak aplikować o środki 
UE, a przede wszystkim udo-
wadniają, że warto to robić.

eKSpresOWy przegląd wydarzeń

Trzy krótkie pytania...

W gminie Borowie przybyło 14 nowych ulic

Za nami
Etap wojewódzki konkursu „Przyjazna 
Wieś”, organizowanego przez Krajową 
Sieć Obszarów Wiejskich, zakończył się  
3 października. W kategorii infrastruktura 
techniczna zwyciężyła gmina Borowie 
z projektem „Kompleksowa przebudowa 
układu komunikacyjnego”, drugie miejsce 
zajęła gmina Jabłonna lacka z propozycją 
„Budowy infrastruktury wodociągowej”, 
a trzecie – gmina lelis z „Budową boiska 
sportowego przy szkole podstawowej 
w Nasiadkach”. W kategorii infrastruktury 
społecznej w tym roku „Przyjazną Wsią” 
została gmina Kałuszyn z projektem „Zago-
spodarowanie centrum wsi Zimnowodna”.
Podczas V Mazowieckiego Kongresu Roz-
woju Obszarów Wiejskich, który odbywał 
się od 15 do 16 września w Zegrzu, zapo-
znano się z najnowszymi wiadomościami 
o PROW na lata 2007-2013, podejściu le-
ader, a także planami na przyszłość i funk-
cjonowaniem lGD. W spotkaniu wzięło 
udział ponad 150 wójtów, burmistrzów 

i działaczy lokalnych grup działania. Było 
też ono okazją do dyskusji z Ministrem Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim, 
Marszałkiem Województwa Mazowiec-
kiego Adamem Struzikiem oraz członkiem 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 
Janiną Ewą Orzełowską. 

Przed nami
Po konkursie na najlepszą pracę magister-
ską zaproponujemy – w ramach działania 
„Wzmocnienie systemu oceny polityki 
rozwoju obszarów wiejskich” zawartego 
w „Planie Działania KSOW na lata 2010- 
-2011” – badania naukowe i analizy na 
temat wpływu środków UE na rozwój 
obszarów wiejskich. Powinny one obej-
mować projekty wchodzące w zakres wy-
branych lokalnych strategii rozwoju oraz 
potrzeby i kierunki rozwoju obszarów 
wiejskich w województwie mazowieckim. 
Uzyskane wyniki zostaną opublikowane. 
Proponujemy także dalszy ciąg szkoleń 
nt. zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich, w tym bioróżnorodności. Szcze-
góły, jak zawsze, na www.mazowieckie.
ksow.pl  .

Wiesz – rozumiesz

„Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich” 
Sekretariaty Regionalne Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich działają na podstawie 
dokumentu strategicznego nazwanego 
Planem Działania, który powstaje w dwu-
letnim cyklu. Zawiera on m.in. zestawienie 
priorytetów KSOW; ramowy harmono-
gram czasowy dla realizacji działań; opis 
tych działań i indykatywny budżet KSOW 
na realizację „Planu Działania”. Obecnie 
kończy się „Plan Działania na lata 2010- 
-2011”. Dokument podstawowy, a także 
późniejsze zmiany do niego, zatwierdzają 
każdorazowo Zarząd Województwa Ma-
zowieckiego oraz Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Wszystkie zadania prowa-
dzone przez SR KSOW i jego partnerów 
muszą być z nim zgodne, dlatego warto  
zapoznać się z jego treścią. 

Piotr Marzec, Marcin Rzońca
Sekretariat Regionalny  

Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich

namy też dwa projekty edukacyjne w przed-
szkolach i klasach I-III szkół podstawowych. 
Planujemy również remont wraz z przebu-
dową byłego budynku kościoła przejętego 
od parafii rzymskokatolickiej na potrzeby 
działalności kulturalno-edukacyjnej. Mam 
także nadzieję, że w przyszłości pozyskamy 
fundusze na budowę kanalizacji sanitarnej 
wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków dla 
pozostałych czternastu sołectw.

Gratulujemy i dziękujemy za rozmowę.

W gminie Borowie przybyło 14 nowych ulic

… do Wójta Gminy Borowie Wiesława 
Gąski, zwycięzcy regionalnego etapu 
konkursu „Przyjazna Wieś 2011”.

Jak zostaje się „przyjazną wsią”?
Dzięki naszemu projektowi, który 
zgłosiliśmy do konkursu, stworzyli-
śmy kompleks komunikacyjny we 
wsi Borowie. Zakładał on budowę 
parkingu i czternastu ulic wraz z ich 
odwodnieniem. tym samym udo-
wodniliśmy, że w jednym projekcie 
można zrealizować szeroki zakres 
prac. 

To trzecia edycja tego konkursu, ale już 
ponad siedem lat korzystania z funduszy 
europejskich. Czy widać, ile przez ten 
czas zmieniło się na mazowieckiej wsi?
Podróżując po Mazowszu, nie sposób 
nie zauważyć ogromnego wkładu unijnych 
środków w rozwój szeroko pojętej infra-
struktury, bo informują o tym ustawione 
tablice. Bez tego dofinansowania także 
samorząd gminy Borowie nie byłby w sta-
nie zrealizować tak wielu inwestycji w tak 
krótkim czasie.
Co w najbliższych planach inwestycyjnych 
państwa gminy?
Obecnie budowana jest kanalizacja sa-
nitarna oraz przebudowywany budynek 
Gminnej Izby Pamięci w lalinach. Rozpoczy-
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