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RolNICTWo

Newsletterkorzystanie z doświadcze-
nia tych, którym udało się 
już wdrożyć coś, do czego 
my dążymy jest najprostszą 
drogą osiągnięcia wymarzo-
nego celu. Dlatego krajowa 
Sieć obszarów Wiejskich dba 
o to, by zainteresowani mo-
gli poznawać dobre prakty-
ki nie tylko na szkoleniach,  
ale i podczas wyjazdów stu-
dyjnych. 

ekSpresoWy przegląd wydarzeń

W gminie Borowie przybyło 14 nowych ulic

„Przyjazna Wieś” i  „Najlepsza praca magi-
sterska poświęcona rozwojowi obszarów 
wiejskich”. Z  kolei zainteresowanych te-
matem „Wytwarzanie produktów tradycyj-
nych i  regionalnych z własnych surowców 
w  gospodarstwach rolników indywidual-
nych” zapraszamy na szkolenia do ostrowi 
Mazowieckiej (29 listopada) i  kałuszyna  
(6 grudnia). 
Szczegóły na www.mazowieckie.ksow.pl .

WIESZ – ROZUMIESZ

Podejście Leader 
oznacza ono „powiązanie działań z zakresu 
rozwoju wsi” – jest to sposób na rozwój 
obszarów wiejskich poprzez aktywizację 
lokalnych społeczności. Podejście leader 
uświadamia, jak ważna i  potrzebna jest 
działalność mieszkańców wsi. od mo-
mentu uruchomienia w  1991 r. dostarcza 
ono społecznościom wiejskim narzędzi do 
odgrywania aktywnej roli w  kształtowaniu 
własnej przyszłości. obecnie leader, jako 
zintegrowana część PRoW 2007-2013, za-
chęca do poszukiwania nowych sposobów 
na konkurencyjność, efektywne wykorzy-
stanie swoich atutów oraz pokonywanie 
nowych wyzwań.

Lokalna strategia rozwoju (LSR)
To jeden z  najważniejszych elementów 
podejścia leader. każde lokalne partner-
stwo, czyli w  polskich realiach – lokalna 
grupa działania (lGD) – musi taki do-
kument opracować i  wdrażać. lSR jest 
ostatecznie oceniana przez samorząd wo-
jewództwa i musi zawierać m.in.: charak-
terystykę lGD; opis obszaru objętego lSR; 
analizę SWoT tego obszaru; wskazanie 
celów ogólnych i  szczegółowych; okre-
ślenie misji lGD oraz budżetu lSR dla każ-
dego roku realizacji. Warto zapoznać się 
z lokalną strategią rozwoju zamieszczoną 
na stronie internetowej lGD z  naszego 
obszaru, by zobaczyć, co zmieni się wokół 
nas w najbliższej przyszłości.

Piotr Marzec, Marcin Rzońca
Sekretariat Regionalny  

krajowej Sieci 
obszarów Wiejskich

Trzy krótkie pytania...

ZA NAMI

W  dniach 19-20 października w Warszawie 
odbył się Europejski kongres Gmin Wiej-
skich wpisany w oficjalny program polskiej 
Prezydencji Pl 2011. Współgospodarzami 
i  współorganizatorami spotkania byli Se-
kretariat Regionalny kSoW i Samorząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego. Seminarium 
zostało bardzo dobrze ocenione przez go-
ści z  całego kontynentu, a  zakończyło się 
przyjęciem  „deklaracji warszawskiej” o  roli 
polityki spójności w rozwoju obszarów wiej-
skich. 
Ponadto Sekretariat Regionalny kSoW za-
proponował lokalnym grupom działania 
i  innym partnerom sieci dwa wyjazdy stu-
dyjne w październiku i listopadzie – do Au-
strii i Włoch oraz do Hiszpanii.

PRZED NAMI

Na przełomie listopada i  grudnia zostaną 
wręczone nagrody zwycięzcom konkursów 

do Bożeny Borkowskiej z Mazowieckiej 
Izby Rolniczej – współorganizatora 
wyjazdu studyjnego dla rolników 
do Austrii i Włoch. 

Po co potrzebne są wyjazdy 
studyjne? 
Zawsze warto podpatrywać lepszych 
od siebie i zbierać doświadczenia za-
równo teoretyczne, jak i praktyczne. 
Najczęściej wyjazdy studyjne organi-
zujemy do krajów „starej” Unii, które 
od wielu lat wdrażają europejskie 
projekty i programy, ale zdarzają się 
także wizyty u najbliższych sąsiadów. 
Wymieniamy wtedy doświadczenia, 
wspólnie szukamy dobrych rozwią-
zań. Przyjmujemy też grupy gości 
z  zagranicy, bo równie ważne, jak 
oglądanie obcych przykładów, jest 
pokazywanie sprawdzonych przez 
siebie praktyk. 

Tym razem Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 
z Mazowiecką Izbą Rolniczą zaproponowały 
wyjazd do Austrii i Włoch. 
Co tam obejrzeliście?  
Razem z  grupą ponad trzydziestu rolni-
ków z  całego Mazowsza odwiedziliśmy 
kilka funkcjonujących biogazowni i biocie-
płowni. Dyskutowaliśmy o źródłach energii 
odnawialnej, możliwościach ich wykorzy-
stania w  Polsce, podglądaliśmy rozwiąza-
nia techniczne i organizacyjne. 

Czy na Mazowszu są warunki do rozwoju 
energii odnawialnej?
W naszym regionie zdecydowanie tak, dla-
tego zachęcamy do zainteresowania się tą 
problematyką. Podczas tej wizyty wszy-
scy przekonaliśmy się, że budowa bioga-
zowni nie jest szczególnie skomplikowana, 
a może być nie tylko bardzo korzystna dla 
środowiska naturalnego, ale i opłacalna.  

Dziękujemy za rozmowę.

Wizyta w biogazowni w Ramingstein pozwoliła podpatrzeć,  
jak efektywnie można wykorzystać odnawialne źródła energii.  
Na zdjęciu jeden z obiektów technicznych
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