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Trzy krótkie pytania...

 

eKSpresOWy przegląd wydarzeń
Krajowa Sieć Obszarów Wiej-
skich w województwie ma-
zowieckim stara się co roku 
proponować swoim partne-
rom nowe pomysły. Posze-
rzamy gamę przedsięwzięć, 
licząc, że pomoże to także 
rozwijać się mazowieckiej 
wsi. Dziś zatem o nowo-
ściach KSOW na lata 2013- 
-2014. 

do dyrektora Departamentu Rolnictwa 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM 
Radosława Rybickiego.

Co roku pytamy o plany KSOW na naj-
bliższe miesiące i lata. W 2013 r. będzie 
sporo nowości. Czy mógłby Pan Dyrek-
tor przybliżyć nam, na czym będą one 
polegać?

Na przestrzeni najbliższych 2 lat rzeczywi-
ście będziemy starali się wdrażać nowe, 
dotychczas nierealizowane w  wojewódz-
twie działania KSOW. Coraz ciekawsze pro-
pozycje zgłaszają bowiem nasi partnerzy, 
a  i  pracowników Sekretariatu Regionalne-
go KSOW nie opuszcza pomysłowość oraz 
innowacyjność. Będą więc nowe konkursy, 
a na szkoleniach i  konferencjach zostaną 
poruszone kolejne tematy. Obok już daw-
no wpisanych w nasz plan działań z całą 
pewnością uatrakcyjnią one ofertę KSOW 
i poszerzą jego grupę odbiorców. 

Część z tych propozycji planujecie na 
drugą połowę roku lub nawet na rok 
przyszły. Niektóre zaś będą realizowane 
już niebawem. Co nas czeka w najbliż-
szych dniach?

W ramach propozycji cyklicznych, KSOW 
weźmie w tym półroczu udział w  targach 
FRUIT LOGISTICA w Berlinie oraz targach 
AGROTRAVEL w Kielcach. Ale oprócz nich 
planujemy także wystawy na „Regiona-
liach” w Warszawie i Targach Smaki Re-
gionów w  Poznaniu. Już dziś zapraszamy 
do udziału w  konkursach: na najlepszą 
pracę magisterską dotyczącą obszarów 

ZA NAMI

KSOW był obecny w ostatnich dniach na 
skaryszewskim Jarmarku Końskim „Wstę-
py” (18-19 lutego). „Wstępy” odbywają 
się nieprzerwanie od ponad 400  lat. Ska-
ryszew staje się wte-
dy swoistym centrum 
kultury ludowej. Na 
jarmarku tym spotka-
my zarówno rzeźbiarza, 
garncarza, kowala, jak 
i  innych przedstawicie-
li ginących zawodów, 
którzy na ulicach mia-
steczka prezentują swój 
warsztat. Można również 
posłuchać muzyki ludo-
wej, skosztować specja-
łów kuchni staropolskiej 
czy też obejrzeć plenery 
malarskie.
Za sobą mamy także 
dwudniowe szkolenie, 
które obejmowało m.in. 
tematykę LEADER, dla 
przedstawicieli LGD z  województwa ma-
zowieckiego. Odbyło się ono 21 i 22 lute-
go w Serocku. 

wiejskich województwa mazowieckiego 
oraz „Przyjazna Wieś”, a także w kilku no-
wościach – np. konkursie dla dziennikarzy 
piszących o wsi i  rolnictwie czy dla pań-li-
derek na wsi. Od początku roku aktywnie 
realizujemy działania informacyjne – pro-
gramy telewizyjne, broszury i  publikacje 
w  mediach, jak również szkolenia, m.in. 
dla lokalnych grup działania. Nie zabraknie 
w tym roku znanego już Mazowieckiego 
Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich czy 
dożynek wojewódzkich. Warto zaglądać  
na www.mazowieckie.ksow.pl .

Gołym okiem widać, że KSOW się roz-
wija…

Specyfika Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich to ciągłe poszukiwanie dobrych po-
mysłów dla mazowieckiej wsi i rolnictwa. 
Będziemy zatem Zarządowi Wojewódz-
twa Mazowieckiego i wszystkim part-
nerom cyklicznie przedstawiać kolejne 
propozycje KSOW. Bo z całą pewnością są 
tego warte. 

PRZED NAMI 

Zapraszamy na Targi Edukacyjne 2013 pod 
hasłem „Wiedza i  aktywność szansą na 
sukces”, które odbędą się 1  marca (piątek) 
w  Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym 

w Płońsku, ul. Sienkiewicza 11. Są one skie-
rowane do uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych, zwłaszcza maturzystów i  uczniów 
młodszych klas, zainteresowanych wy-
borem uczelni oraz zasadami rekrutacji  
na studia.
Już dziś zachęcamy także do udziału w kon-
kursie na najlepszą pracę magisterską do-
tyczącą rolnictwa i obszarów wiejskich Ma-
zowsza. Konkurs jest organizowany po raz 
trzeci, a skierowany – do studentów i absol-
wentów, których napisana lub planowana 
na ten rok praca magisterska obejmuje 
zagadnienia związane z mazowieckimi te-
renami wiejskimi. Zwycięzcy otrzymują na-
grody finansowe i rzeczowe. 
Inne konkursy, którymi warto zaintereso-
wać się już dziś, to m.in. kulinarny dla kół 
gospodyń wiejskich, fotograficzny oraz dla 
najaktywniejszych liderek wiejskich, a także 
najaktywniejszego sołtysa. Planujemy po-
nadto konkurs dla dziennikarzy.
Szczegóły wszystkich tych propozycji znaj-
dziecie Państwo już wkrótce na www.ma-
zowieckie.ksow.pl .

Piotr Marzec i Marcin Rzońca
Sekretariat Regionalny 
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Warto już teraz śledzić terminy planowanych przez KSOW przedsięwzięć,  
by nie umknęło nam coś naprawdę ważnego
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