
DLA LIDEREK MAZOWIECKIEJ WSI
Liderki na obszarach wiejskich niejednokrotnie 

są motorem napędowym życia lokalnych spo-

łeczności, a niejeden wójt czy burmistrz poznał 

siłę damskiego uporu i konsekwencji. Czekamy 

zatem na zgłoszenia pań, które dzięki swojej 

aktywności w środowisku lokalnym motywują 

innych do działania. Tu nagrodą, oprócz rzeczo-

wych upominków, będą środki KSOW na reali-

zację wybranych przedsięwzięć zaproponowa-

nych przez zwyciężczynię. 
Termin zgłoszeń – 30 sierpnia br.
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Trzy krótkie pytania...

 

eKSpresOWy przegląd wydarzeń
W planie działania Krajowej Sie-
ci Obszarów Wiejskich zawsze 
uwzględniana jest pozycja 
„konkursy”, by mobilizować do 
aktywności, wyróżniać dobre 
praktyki i pokazywać najlep-
sze rozwiązania. O wielu z nich 
pisaliśmy już w tej rubryce, ale 
są też propozycje nowe, które 
pojawiły się po raz pierwszy. 
Zatem na wakacje – konkursy 
KSOW. 

do członka zarządu województwa 
mazowieckiego Janiny Ewy Orzełow-
skiej.

W  gamie konkursów KSOW co roku 
pojawiają się nowości. Czy to ozna-
cza, że KSOW stawia na konkursy?

W planach działania SR KSOW dla woje-
wództwa mazowieckiego od początku 
proponowaliśmy i wspieraliśmy różne 
konkursy. To wspaniała okazja do pro-
pagowania dobrych praktyk i najlep-
szych rozwiązań oraz wyróżniania pra-
cowitych i niepospolitych ludzi. Sądząc 
po dotychczasowym zainteresowaniu, 
jestem pewna, że to właściwa droga, 
a w ubiegłych latach udało nam się sku-
tecznie promować zarówno laureatów, 
jak też ich osiągnięcia. 

Nagradzaliśmy magistrów piszących 
o  mazowieckiej wsi i  samorządy reali-
zujące projekty infrastrukturalne. Teraz 
czas na kolejne ciekawe propozycje? 

Rzeczywiście w tym roku obok stałych 
pozycji typu „Przyjazna Wieś” i „Konkurs 
na najlepszą pracę magisterską” przy-
gotowaliśmy trzy nowe propozycje – 
dla liderek mazowieckiej wsi, orkiestr 
dętych i dziennikarzy. Staramy się, aby 
w najszerszym zakresie rozpowszech-
niać ideę rozwoju obszarów wiejskich, 
stąd różnorodność adresatów naszych 
konkursów.

Dlaczego warto brać udział w  kon-
kursach Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich?

Oprócz niewątpliwego prestiżu i uzna-
nia na zwycięzców czekają cenne na-
grody finansowe lub rzeczowe. Warto 
więc zajrzeć na stronę internetową 
www.mazowieckie.ksow.pl, zapoznać 
się z regulaminami i zgłosić swój projekt 
do rywalizacji z najlepszymi na Mazow-
szu. O tym, że warto, z całą pewnością 
zaświadczą ubiegłoroczni laureaci.

Piotr Marzec
i Marcin Rzońca

Sekretariat Regionalny
Krajowej Sieci

Obszarów Wiejskich

DLA DZIENNIKARZY 

Wszystkim zależy na rzetelnej, obiektywnej 

i szybkiej informacji. Niektórzy mówią, że in-

formacja to podstawa skutecznego działania. 

Dlatego w tym roku proponujemy konkurs 

dla dziennikarzy – prasowych, radiowych, 

telewizyjnych czy internetowych – piszą-

cych o Mazowszu i mazowieckim rolnictwie. 

Zapraszamy tych, których interesują zmiany 

na wsi, którzy dostrzegli coś niepospolitego 

i z pasją pokazali to opinii publicznej. Czekają 

cenne nagrody rzeczowe. 

Termin zgłoszeń – 6 września br. 

DLA MAGISTRÓW
Organizowany po raz trzeci konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą obszarów wiejskich województwa mazo-wieckiego skierowany jest do absolwentów wyższych uczelni z ostatnich lat, którzy pi-sali swoje prace na tematy związane z rol-nictwem. Na laureatów wyłonionych przez kapitułę, w skład której corocznie wchodzi kadra naukowa mazowieckich uczelni i in-stytutów, czekają nagrody finansowe. Termin zgłoszeń – 11 października br.
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